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 هدیکچ
 رد دیدج یلخاد نارگیزاب ندیسر تردق هب نآ یگژیو نیرتمهم هک داهن ماگ ینارود هب روشک نیا قارع ثعب میژر یشاپورف زا سپ

 عضوم رد قارع خیرات لوط رد هک نایعیش ،2003 لاس زا سپ قارع روشک رد هدمآ شیپ تاریغت هب هجوت اب .تسا یسایس راتخاس
 ترابع شهوژپ نیا ماجنا زا یلصا فده .دنروآ دوجو هب قارع تلود راتخاس رد یهجوت لباق ذوفن دنتسناوت دنتشاد رارق فعض

 ناریا یاهقطنم ذوفن رب نآ ریثات و نونکات 2003 زا روشک نیا یسایس تردق راتخاس رد قارع نایعیش تکراشم دنور یسررب زا تسا
 و هدوب هنوگچ نونکات 2003 زا روشک نیا یسایس تردق راتخاس رد قارع نایعیش تکراشم هک تسا نیا هلاسر یلصا لاوس .تسا
 یا هناخباتک عبانم ساسارب و یلیلحت - یفیصوت شور اب هلاقم نیا ؟تسا تیمها زئاح هزادنا هچ ات ناریا یاهقطنم ذوفن رب نآ ریثات
 رد ار قارع نایعیش یرگشنک هنیمز 2003 زا دعب قارع رد یسایس تردق راتخاس هک دهد یم ناشن هلاقم جیاتن .تسا هدش هتشاگن

 دنویپ .دوب دنهاوخ قارع یسایس هصرع رد یسایس یاه هورگ نیرتراذگ ریثات زا قارع نایعیش .تسا هدرک مهارف اه هورگ ریاس رانک
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  همدقم
 زا یرایسب رد هچرگا و دنرب یم شیپ ار دوخ فادها یندم -یبهذم -یسایس یاه هورگ و بازحا بلاق رد نایعیش
 یاه هزومآ هیاس رد و دنقفتم و دحتم مه اب ناشزاس تیوه یلک لصا رد یلو دنراد فالتخا مه اب ناشفادها تایئزج
 سدقم یاه ناکم هدنریگرب رد و عیشت هراوهاگ قارع هکنیا اب .دنناشروشک هدنیآ تسایس هب یهدانعم لابند هب ینید
 رد روشک نیا رد زارد ینایلاس یط هعیش یسایس ظاحل زا ،قارع رد نایعیش ندوب تیرثکا دوجو اب و تسا یترایز
 مادص میژر .دنتسیز یم دادغب رب مکاح یسایس یاه تردق هطلس تحت هراومه یعیش یاه تیعمج .تسا هدوب تیلقا
 و شترا بیکرت رد هعیش تیرثکا دوجو مغر هب .دروآ دراو قارع نایعیش رب ار یفعاضم یاهراشف ،یریگ لکش ودب زا
 قارع ثعب میژر تسایس .دندوب مورحم یدیلک و الاب بصانم هب یبایتسد زا هراومه نایعیش ،یتلود یاهداهن یرایسب
 یاه تردق و یبرع یاهروشک تیامح دروم یللملا نیب و یا هقطنم داعبا رد نایعیش یزاسدودحم صوصخ رد
 هزورما هک یروط هب تفای نایاپ نایعیش یعامتجا و یسایس رصح مادص طوقس زا سپ یلو .تشاد رارق یللملا نیب
 نالعا ربانب .دنهد یم لیکشت ار قارع یتیعمج هورگ نیرتگرزب نایعیش .تسا هدروخ هرگ هعیش هلاسم اب قارع هدنیآ
 رد و رصاعم نارود رد هچرگا هک دنهد یم لیکشت نایعیش ار قارع تیعمج دصرد 11 مک تسد ،یتیعمج عبانم یخرب
 تاریثات ،قارع هعماج ذوفن رب هوالع اما ،دنا هتشادن یسایس یاه یریگ میمصت رد یمهم شقن ،قارع یتموکح یاه ماظن
 .دنا هتشاد روشک نیا یعامتجا و یداصتقا ،یملع تفرشیپ و دشر و یرکف تایح رد یناوارف
 هدمآ شیپ تصرف زا دوخ تردق یاه هفلوم هب اکتا اب دنتسناوت یبوخ هب نایعیش مادص میژر ینوگنرس زا سپ 
 ینایرج چیه هزورما هک یروط هب .دنهد قیمعت و شرتسگ قارع رد ار دوخ یسایس روضح و دننک یرادرب هرهب
 رد یسایس تردق عیزوت راتخاس تاظحالم نودب و دنک ینیرفآ شقن قارع رد نایعیش نتفرگ رظن رد نودب دناوت یمن
 و دعاوق هب لسوت رب ،زیچ ره زا شیب نایعیش .دشاب راذگریثات ،دنراد یناوارف یگتسجرب نآ رد نایعیش هک قارع
 لماع ،قارع لئاسم نارظان زا یفیط دید زا .دنا هدرک دیکات قارع یسایس دنور دربشیپ روظنم هب کیتارکومد یاه هویش
 هب اهنآ رواب و داقتعا زا یشان هکنآ زا شیب کیتارکومد یاهراکهار و دعاوق رب یعیش ناربهر دیکات و شیارگ یلصا
 هجیتن رد و راتخاس نیا رد نایعیش مهس و قارع یتیعمج راتخاس زا یشان ،دشاب کیتارکومد یاهراجنه و یسارکمد
 رگید هبنج ،هاگدید نیا دوجو اب .تسا ناش یخیرات عفانم و قوقح هب یبایتسد روظنم هب نآ زا یدربهار یرادرب هرهب
 هدنریگرب رد کیتارکومد یاهراتخاس و اهداهن میکحت یارب شالت قارع رد یعیش ناربهر و اه هورگ یسایس راتفر
 .تسا مادص زا سپ قارع رد تینما و تابث ،یگچراپکی ظفح نینچمه و قارع یاه هورگ یمامت
 یاه هورگ هلمج زا اه هورگ مامت عفانم و قوقح دناوت یم هک ینونک یسایس راتخاس یزاس هنیداهن هب نایعیش لیامت

 نینچمه و تینما و تابث داجیا یارب اهنآ شالت یلصا تلع دنک ظفح قارع رد اهنآ یتیعمج مهس تبسن هب ار یعیش
 یاه تسرهف و بازحا .تسا صوصخ نیا رد بسانم یدرکیور ذاختا یارب یجراخ نارگیزاب و اه هورگ ریاس بیغرت

 ار یراذگریثات نیرتشیب قارع یسایس راتخاس رد ،یناتسیس هللا تیآ نوچمه یبهذم ناربهر رانک رد قارع هدمع یعیش
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 تسخن تسپ زین تلود رد و دنهد یم لیکشت ار قارع ناملراپ رد یسایس كولب نیرتدنمتردق ،بازحا نیا .دنراد
 .دنهد یم صاصتخا دوخ هب ار قارع تلود یاه هنیباک زا یا هدمع شخب و یریزو
 ،قارع یگچراپکی ظفح قارع یعیش یاه هورگ یلصا شیارگ ،قارع یسایس دنور ددعتم یاهدورف و زارف مغر هب
 و روشک نیا رد تسایس هصرع یلمع طیارش و قارع یلخاد تالداعم بوچراچ رد رتشیب تردق بسک یارب شالت
 و فادها ققحت یارب مه یناناکما و تازایتما زا نایعیش .تسا تینما و تابث یرارقرب یارب شالت نینچمه
 رد یدج بیقر نادقف و تیناحور لوح یبسن ماجسنا و یهدنامزاس اهنآ نیرتمهم هک دنرادروخرب شیوخ یاهدربهار

 ماظن نوناک و دندش لیدبت مادص زا سپ قارع رد یزاس تلود روحم هب نایعیش عومجم رد .تسا قارع هنحص
 هب مدرم هجوت نازیم و یمومع یارآ هب هجوت اب زین اه هورگ ریاس و دنهد یم لیکشت ار روشک نیا رد دیدج یسایس
 یارب 8115 هم 51 رد هک قارع سلجم تاباختنا نیرخآ رد نایعیش .دنراد تکراشم کیتارکومد یسایس دنور رد اهنآ
 تسد هب ار سلجم یارآ تیرثکا دندش قفوم فلتخم یاه فالتئا بلاق رد دش رازگرب سلجم وضع 159 شنیزگ
 .دروآ
 یشیپ اه فالتئا رگید رب یسرک 42 بسک اب ردص یدتقم یربهر هب (نورئاس) تاحالصا یارب نویبالقنا داحتا فالتئا
 رارق مود یاج رد یسرک 24 بسک اب مه یبعشلا دشحلا هدنامرف یرماعلا یداه یربهر هب حتفلا تسرهف .تفرگ
 تسرهف .دریگ رارق موس هدر رد یسرک 54 بسک اب دش قفوم مه یدابعلا ردیح یربهر هب رصنلا فالتئا .تفرگ
 رد تاباختنا هس زین تاباختنا نیا زا شیپ .دنک دوخ نآ زا ار یسرک 25 تسناوت مه یکلاملا یرون یربهر هب نوناقلا
 رد اهدرک و تنس لها ،نایعیش فیط هس اهنآ رد هک دش رازگرب ثعب میژر ینوگنرس و اکیرمآ هلمح زا سپ قارع
 تیرثکا دنتسناوت یعیش فلتخم یاه تسرهف اهنا همه رد هک دنتخادرپ تباقر هب نوگانوگ یاه فالتئا بلاق
 15 زا لکشتم هک مه قارع دیدج ریزو تسخن یمظاکلا یفطصم هنیباک رد .دننک دوخ نآ زا ار ناملراپ یاه یسرک
 و 9 اهدرک ،1 تنس لها مهس هک تسا یلاح رد نیا .تسا هدش هتفرگ رظن رد هناخترازو 11 نایعیش مهس تسا ریزو
 هعیش یاهورین یمظاکلا هنیباک رد ،یسایس عبانم مالعا ساسا رب .تسا هدش هتفرگ رظن رد هناخترازو کی زین اه تیلقا

 و لمح ،تاطابترا ،یزرواشک ،یلاع شزومآ ،هجراخ روما ،تسیز طیحم و تشادهب ،تفن ،قرب ،روشک هناخترازو 11
 تیرثکا زا یرادروخرب .تشاد دنهاوخ رایتخا رد ار گنهرف و بآ عبانم ،یعامتجا روما و راک ،تاطابترا و لقن

 بزح دننام هقباسرپ یتالیکشت یاه نامزاس دوجو ،نآ یخیرات هقباس اب و ذوفنرپ هیملع هزوح دوجو ،قلطم یتیعمج
 تایلاع تابتع و هکربتم یاقب دوجو ،توافتم طیارش رد نانآ یزاسرداک ناوت و قارع یمالسا یالعا سلجم و هوعدلا
 و یگتسبمه ظفح و نایعیش یداصتقا و یعامتجا ،یسایس تیقفوم تیبثت رد نآ رثوم شقن و روشک نیا رد
 شقن یافیا ناکما و نوگانوگ یاه صصخت بسک و اهروشک ریاس میقم هعیش نارجاهم هوبنا روضح ،نانآ یبای تیوه
 یخرب اب العا سلجم دننام هعیش یاه هورگ و اه تیصخش یخرب هنسح هطبار دوجو و قارع یزاسزاب هصرع رد
 قارع نایعیش یاه یدنمناوت هلمج زا ،کیتلپوئژ قطانم رد نایعیش روضح ،ناریا و تیوک دننام هقطنم یاهروشک
 ،برع نایعیش» باتک رد شیپ اه لاس «هکنارف میحر دنر» و «رلوف ماهارگ» هلمج زا ناسانشراک یخرب .دوش یم دادملق
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 نوگرگد ناکما دنبای تسد ناشتیعمج اب بسانتم یسایس تردق هب نایعیش رگا ،دنا هدروآ «هدش شومارف ناناملسم
 .تشاد دنهاوخ رگید یبرع یاهروشک نایعیش هدنیآ رب یا هظحالم لباق یراذگ رثا و قارع یسایس زادنا مشچ ندرک
 ناینس لوادتم شرگن جیردت هب دنناوت یم قارع نایعیش هک تسا نآ یانعم هب یبرع هصرع رد قارع نتفای تیمها
 ،ساسا نیا رب .دننک لک کی ناونع هب یبرع گنهرف بلاغ نایرج دراو ار عیشت و دنهد رییغت ار عیشت هب تبسن

 یساسا ییاهدمایپ دننیزگ یم رب اهنآ هچنآ :تسا ناشیاهزرم زا رتارف هک دنراد یعامتجا ییاه تیلووئسم یقارع نایعیش
 ندش میخو ای و یبرع یاهروشک نایعیش طیارش دوبهب هب دناوت یم و دراد هقطنم رد ناش هعیش ناکلسم مه یارب
 .دماجنیب نانآ عاضوا
  یرظن درکیور
 ثیح زا سناجتم و نگمه ییایفارغج یاضف هیاپ رب هک تسا ییایفارغج هقطنم هتفای لماکت هلحرم کیتیلپوئژ هقطنم
 هقطنم یسایس داعبا دیاب یکیتیلپوئژ هقطنم یریگلکش و شیادیپ یارب .تسا هدش لیکشت یدرکراک ای یراتخاس
 هب لیدبت طیارش زئاح ییایفارغج هقطنم ات دوش تیوقت و دبای دشر نآ ناکرا و ؛یلخاد ءازجا و رصانع ،ییایفارغج
 یدرف یاه هبنج ای و یراتخاس و یدرکراک ثیح زا دناوتیم ییایفارغج هقطنم تیوقت و دشر .دشاب یکیتیلپوئژ هقطنم
 هب ار نآ ناوتب ات دشاب ییایفارغج هقطنم رد یسایس دروخزاب اب هارمه دیاب ءاقترا نیا ،لاحنیا اب .دشاب یعامتجا و
 کیتیلپوئژ هقطنم کی رد .دوش هدایپ صقان روط هب ،یسایس شقن نیا دنچره ،درک حرطم کیتیلپوئژ هقطنم ناونع
 بلج دوخ هب ار هقطنمنورب ای هقطنمنورد یاهروشک و اهتلود رظن و هتشاد یسایس درکراک ،یناسنا و یعیبط لماوع
 نآ هب تبسن ار دوخ یراتفر یوگلا زا یشخب اهنآ ؛هک یاهنوگ هب دنازیگنا یم رب ار اهنآ شنکاو و شنک و دنکیم
 و یاهقطنم نورد یاهتلود یسایس طباور ییاضف یوگلا یریگلکش زاسرتسب کیتیلپوئژ هقطنم .دهدیم لکش رصانع
 مامت رد( نارگشنک نایم طباور یوگلا ،یکیتیلپوئژ هقطنم رد .( 22: 8891 ،دارینایواک و اینظفاح) تسا یاهقطنم نورب
 نایم تباقر داجیا تیفرظ اه هفلؤم نیا هک دریگیم لکش ییاه هفلؤم یانبم رب )... و یداصتقا ،یسایس ،یماظن داعبا
 ییایفارغج هقطنم رد یکیتیلپوئژ هفلؤم ناونع هب ،اهریغتم نیا زا کی ره و دراد ار تردق بسک یارب نارگشنک
 یم حرطم یکیتیلپوئژ هقطنم کی ناونع هب ار نآ و دیازفا یم نارگشنک نایم یریذپتباقر حطس رب هک دوشیم بوسحم
 ره و یتلاصاوم یاه هار هب یسرتسد ،هوک ،بآ ،نابز ،برع و درک ،كرت ،سراف داژن ،بهذم ،زاگ ،تفن ،یژرنا .دزاس
 ات دنراد ار تیفرظ نیا هک دنتسه ییاهریغتم زا ،دوشیم رتالاب تردق و رتشیب عفانم رس رب تباقر داجیا ببس هک هچنآ
 .دننک لیدبت یکیتیلپوئژ هقطنم هب ار ییایفارغج هقطنم کی
 کیتیلپوئژ هزاس یریگ لکش   هقطنم یسایس یاهورین هب هتفرگ لکش کیتیلپوئژ هقطنم رد هک یسایس رصانع و ءازجا
 رب ریثأت و شنک تیلباق هک دنوش یم لیدبت یا هقطنمارف و یا ،هلحرم نیا رد .تسا کیتیلپوئژ هقطنم لماکت هب طونم
 یتوافتم یاهدنیارف روهظ هب رجنم کیتیلپوئژ هزاس کی رد یسایس یاهورین شنکاو و شنک .دننکیم ادیپ ار مه
 یاهیگتسباو هلحرم نیا رد .دوشیم هعسوت و نواعت ،یراکمه زین و زیتس ،شکمشک ،ییارگاو ،ییارگمه نوچمه
 اب لماعت رد یا هقطنم یدرکراک و یراتخاس رصانع .دنوشیم  یم شرتسگ یاهقطنم روما زا كرتشم كرد و لباقتم
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 یسایس لوغشم تباقر و وپاکت هب هقطنم رد رگهیزجت یاهورین و هدننک بیکرت یاهورین .دبای  ینیرفآ شقن هب رگیدکی
 نورد رگیزاب رصانع ناونع هب اهتلود نیب یمتسیس طباور .دوش یم مهارف یا هقطنم مهافت یاهتخاسریز و دنزادرپیم
 (921-121: 2891 ،اینظفاح)دنباییم هعسوت و هتفرگ لکش ناهنپ و ادیپ تروص هب یاهقطنم
 اه تلود و اهروشک و دراد ینهذ ۀبنج رتشیب ،ذوفن هجو .دشاب یم رابجا و ذوفن هجو ود یاراد روشک کی یلم تردق
 رابجا هجو .دنشخب ققحت ار دوخ ۀدارا و دنریگ راک هب ار دوخ تردق ،نارگید رب دوخ ذوفن لامعا اب دننک یم شالت
 یدعب لحارم رد اه تلود لومعم روط هب هک تسا یکتم یهیبنت یاهرازبا و یماظن تردق رب و دراد ینیع هبنج رتشیب
 تردق ناونع هب نآ زا هک تسا یا هفلؤم نامه ذوفن هجو .دنریگ یم راک هب ذوفن هجو ندشن عقاو رثؤم تروص رد و
 یاهدحاو نیب تابسانم رد زین یدربهار تاعلاطم و للملا نیب تسایس ناققحم و نادنمشیدنا و دوش یم دای مرن

 نیب ماظن ۀصرع رد و یسایس یاهدحاو نیب تابسانم رد زین یدربهار تاعلاطم و للملا نیب ماظن ۀصرع رد و یسایس
 شاداپ ای و (دیدهت) تخس تردق ندش لماش ثیح زا مرن تردق دنچره .دنا هتفگ نخس تردق عون نیا زا للملا
 قیرط زا مدرم نداد تکرح ییاناوت ای فرص ندرک عناق زا شیب یزیچ مرن تردق یلو دشاب ذوفن دننام دناوت یمن زین
 ثعاب بلغا ،بذج لمع و دوش یم زین ندرک بذج یاه ییاناوت لماش نینچمه مرن تردق .دشاب یم لالدتسا
 هچنآ رییغت ییاناوت هک ساسا نیا رب یان .(121 :1191 ،ولدگیب و 44 :1891 ،یان) ددرگ یم تیاضر اب مأوت تکراشم
 یکتم یسایس یاه تیولوا نامدیچ رد رییغت و ذوفن تیلباق ای و ،یشزرا ای یگنهرف یاه هبذاج رب ،دنهاوخ یم نارگید
 ،تیولوا میظنت هکلب ،یداصتقا هیبنت و قیوشت ،رابجا و دیدهت ،روتسد رودص هن ،لمع نیا ماجنا یسانش شور و تسا

 رد عوضوم نیا قیمعت یاتسار رد یو .(14 :2891 ،یان) دشاب یم (مرن یاه شور) یزاس دعاقتم و صاخ ۀبذاج
 .دشاب یم «تردق مود یور» ،فادها هب یبای تسد یارب میقتسم ریغ هار نیا هک دراد یم نایب «مرن تردق عفانم» هلاقم
 قیالع و تاحیجرت داجیا و ،تسایس رد هرمزور زاین دروم هدیدپ کی مرن تردق» ؛هک دنراد دیکأت یو نینچمه
 یاراد هک تسا ییاه تسایس ای باذج یسایس یاه داهن و اه شزرا ،گنهرف ،تیصخش ؛نوچ ییاه هتشاد اب ًاالومعم
 مرن تردق عبانم زا یرایسب هک تسا دقتعم یان هتبلا(111 :1891 ،یان)«.دنسر یم رظن هب یقالخا رابتعا ای تیعورشم
 تردق ،رما نیمه و دشاب یم نابطاخم شریذپ هب طونم اه نآ ریثأت و دنتسه جراخ یسایس یاه ناماس لرتنک و راهم زا
 ار تردق یریگ هرهب زا لصاح تیعورشم نازیم دیاب .(111 :1891 ،یان)دزاس یم ینالوط و رب نامز یا هدیدپ ار مرن
 طابترا و دنویپ تروص رد و دوش یم هتساک مجاهم روشک فادها ربارب رد تمواقم ،قیرط نیا زا اریز داد شیازفا

 تردق نیا شریذپ هب تبسن یرتشیب قایتشا ،یژولوئدیا و یللملا نیب یاهراجنه اب تردق زا دعب نیا نایم قیثو
 هک دوش یم یعدم یان ،یور نیمه زا .(991 :2891 ،یان)تساک دهاوخ یفاضا یاه هنیزه زا و دش دهاوخ داجیا
 رب نتشاد تردق نایم یان فزوج ،عقاو رد .تسا رگید یاه تلود راتفر رییغت ییاناوت یورگ رد تردق تابثا
 دربراک بلس یانعم هب درکیور نیا هتبلا .(115 :2891،یرقاب)دش لئاق زیامت اه هجیتن رب نتشاد تردق و اهروشک
 زا .داد رارق هدافتسا دروم یلم حطس رد ار مرن تردق ناوت یم و تسین اهروشک یلخاد حوطس یارب مرن تردق
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 لکش یاهرتسب ،هنیزگ نیمه و دوش یهدنامزاس مرن تردق ساسارب دناوت یم نادنورهش و تلود هطبار ،رگید یرظنم
 .دروآ یم مهارف ار عورشم تلود کی یریگ

 نیا هک تسا نآ عبانم زا یهاگآ و تخانش تیمها .تسا عبانم یخرب زا یدنیآرب ،تردق لاکشا ریاس دننام مرن تردق
 هس زا دناوت یم روشک کی رد مرن تردق ،یان رظن هب .دنشاب یم تردق نآ تیهام هدننک نییعت یدایز نازیم هب عبانم
 .(15 :5191،یراختفا و 81 :1891 ،یرگسع)دیآ دیدپ یجراخ و یلخاد یاه تسایس و اه شزرا ،گنهرف یلصا عبنم
 یناعم گنهرف ،ور نیا زا دراد عامتجا و تسایس هزوح رد یگنهرف تاعلاطم و گنهرف تیمها زا تیاکح اه یسررب
 ،شرگن نیمه یاتسار رد.یرازفا تخس ات دوش یم فیرعت یرازفا مرن تروص هب رتشیب ،زورما یلو دراد یفلتخم
 یم بوسحم هعماج رد مرن تردق و تینما نیمأت رد تیمها زئاح و کیژتارتسا یاه هزوح زا یکی یگنهرف لئاسم
 یاوتحم زا هچنآ و دوش یم دای مرن تردق ناونع هب گنهرف هژاو زا للملا نیب تسایس فرع و سوماق رد .دوش
 دنیآرب و لوصحم مرن تردق هک تسا نیا دیآ یمرب مرن تردق هژاو حیضوت رد نادنمشیدنا و نارکفتم تاملک
 یراذگ ریثأت تردق ،یناهج و یلخاد یمومع راکفا رد رابتعا بسک ،دوخ زا هجوم هرهچ هئارا ،تبثم یزاسریوصت
 ،تیور لباق ،تیباذج اب هارمه راتفر مرن تردق ؛ور نیا زا .دشاب یم هریغ و نارگید رب تیاضر اب هارمه میقتسم ریغ
 تیباذج زا و دوش یم یراذگ هیامرس اه تینهذ یور رب یگنهرف تردق ای و مرن تردق رد .تسا سوسحم ریغ اما
 زا هتسد نآ هب مرن تردق ،زادنا مشچ نیا زا .دیوج یم دوس اه تساوخ همه و اه شزرا نیب كارتشا داجیا یارب
 ای عبانم رب میقتسم ریغ تروص هب گنهرف نوچ ییاه رازبا یریگراک هب اب هک دوش یم هتفگ اه ییاناوت و اه تیلباق
 ،یدمحا روپ)دراد طابترا گنهرف لثم سوسحمان عبانم اب مرن تردق نیاربانب .دراذگ یم رثا اهروشک رگید یاهراتفر
 تردق یارب یعبنم هب رگید یاه گنهرف زا شیب اه گنهرف زا یخرب ،ناگدنسیون زا یخرب رظن زا .(1891:215-115
 یرادروخرب ،ییایوپ ،یریذپ فاطعنا :دنا هدرمش رب نینچ ار اه یگژیو نآ زا یخرب نانآ .دنوش یم لیدبت اهروشک مرن
 .(1891:421 ،یسایلا) یگنهرف تادیلوت و هعاشا تردق ،یروحم قالخا ،رادیاپ یاه شزرا زا
  هعلاطم دروم هقطنم
 قارع یزکرم هزوح رد .تسا میسقت لباق توافتم ًاالماک هزوح هس هب یگنهرف یعامتجا راتخاس رظن زا قارع روشک
 یاراد اه هورگ نیا زا مادک ره و دنراد تنوکس نایعیش بونج رد و اهدرک قرش و لامش رد ،ینس بارعا

 یعامتجا یگنهرف یاه تیوه ،یلصا هورگ هس نیا رانک رد هتبلا .دنتسه دوخ صاخ یعامتجا و یگنهرف یاه هصخاش
 .دنشاب یم یزیامتم دیاقع و گنهرف یاراد هک دنراد دوجو زین اه یدیزی و اه یروشآ ،اه نمکرت ریظن یرت کچوک
 دوجو .دنراد تنوکس قارع یزکرم و یبونج قطانم رد رتشیب ،دنهد یم لیکشت ار قارع تیعمج تیرثکا هک نایعیش
 هجیتن رد و فجن هیملع هزوح دوجو نینچمه و ،فجن و البرک نوچمه قارع سدقم یاهرهش رد یعیش ناماما هربقم

 رظن زا ار قارع نایعیش رما نیا و تسا هدش یعیش گنهرف تیوقت ثعاب اهرهش نیا رد یعیش یاملع یمیاد روضح
 ار قارع یعامتجا یگنهرف راتخاس زا یرگید شخب ینس بارعا .تسا هتخاس کیدزن بهذم یعیش نایناریا هب یگنهرف
 لیلد هب و هدش داجیا ینس بهذم و یبرع تیموق ساسارب قارع یگنهرف راتخاس زا شخب نیا .دنهد یم لیکشت
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 نیا یبرع تیبصع و اه شیارگ .تسا هدش تیوقت قارع رد هتشذگ یاه ههد لوط رد ینس بارعا تیلقا تیمکاح
 یتح و قارع رد لاعف یسایس یژولوئدیا کی ناونع هب مسیبرع ناپ و هدوب دنمتردق رایسب قارع گنهرف زا شخب

 یسایس ماظن یاه تیامح لیلد هب قارع یگنهرف راتخاس زا شخب نیا .تسا هتشاد هشیر گنهرف نیا رد برع ناهج
 رواجم یاه هرد ،یلامش دنلب قطانم رد ًاامومع اهدرک .تسا هدوب یگنهرف یزاس ناسمه و اه شخب ریاس رب طلست یپ رد
 هک قطانم نیا زا ریغ هب .دننک یم یگدنز طساو و هلاید (میمت) كوکرک و كوهد ،لیبرا ،هینامیلس ناتسا راهچ رد و نآ
 توک دودح ات نانآ زا یهوبنا تیعمج و دنا هدنکارپ زین رواجم قطانم رد اهدرک ،دنتسه درک قافتا هب بیرق تیرثکا
 دنا هتسناوت یرابیز و یچروس ،یکره نوچ یلیابق .تسا یا هلیبق ،اهدرک یگتسبمه و دنویپ ًاالوصا .دنا هدش شخپ مه
 ناونع تحت اه نآ زا یشخب اهنت و دنتسه بهذم ینس اهدرک رثکا .دننک ظفح ار دوخ یتنس یودب یگتسویپ زونه
 .دنتسه بهذم یعیش ،دنراد تنوکس هلاید ناتسا رد هک ،یلیف یاهدرک
 قارع یاهدرک 1111 لاس رد هجرد 95 طخ یالاب هب قارع زاورپ تیعونمم عضو و قارع و تیوک گنج زا سپ
 هقطنم تموکح ثعب تموکح هیلع مایق و یهورگ تافالتخا لح اب و دنیامن سیسأت ار دوخ تموکح دنتسناوت ًاالمع
 رد قارع هب اکیرمآ ددجم هلمح اب و لاس هد زا سپ .دنمان یم نیر هپار ار شزیخ نیا اهدرک هک دنتفرگ هدهع هب ار
 قارع لاردف یروهمج رد راتخم دوخ تموکح اهدرک تسا فورعم قارع ناتسدرک هب هک قارع یقرش لامش و لامش
 اهدرک طسوت قارع هجراخ روما ترازو و یروهمج تسایر زین 1115 و 2115 لاس رد .دنداد لیکشت یمسر روط هب
 هزوح رد .تسا میسقت لباق توافتم الماک هزوح هس هب یگنهرف یعامتجا راتخاس رظن زا قارع روشک .ددرگ یم هرادا
 یاراد اه هورگ نیا زا مادک ره و دنراد تنوکس نایعیش بونج رد و اهدرک لامش رد ،ینس بارعا قارع یزکرم
 یعامتجا یگنهرف یاه تیوه ،یلصا هورگ هس نیا رانک رد هتبلا .دنتسه دوخ صاخ یعامتجا و یگنهرف یاه هصخاش
 .دنشاب یم یزیامتم دیاقع و گنهرف یاراد هک دنراد دوجو زین اه یدیزی و اه یروشآ ،اه نمکرت ریظن یرت کچوک
 (میمت) كوکرک و كوهد ، لیبرا ، هینامیلس ناتسا راهچ رد و نآ رواجم یاه هرد ،یلامش دنلب قطانم رد امومع اهدرک
 و دنا هدنکارپ زین رواجم قطانم رد اهدرک ،دنتسه درک قافتا هب بیرق تیرثکا هک قطانم نیا زا ریغ هب .دننک یم یگدنز
 یلیابق .تسا یا هلیبق ،اهدرک یگتسبمه و دنویپ الوصا .دنا هدش شخپ مه نیقناخ دودح ات نانآ زا یهوبنا تیعمج
 بهذم ینس اهدرک رثکا .دننک ظفح ار دوخ یتنس یودب یگتسویپ زونه دنا هتسناوت یرابیز و یچروس ،یکره نوچ
 .دنتسه بهذم هعیش ،دنراد تنوکس نیقناخ فارطا رد هک ،یلیف یاهدرک ناونع تحت اهنآ زا یشخب اهنت و دنتسه
 ثعاب هلئسم نیا و دنا هدرک هزرابم روشک نیا یزکرم تلود اب یراتخمدوخ تهج رد قارع لیکشت یادتبا زا اهدرک
 رت گنررپ اهدرک تیوه رد بهذم هب تبسن تیموق رصنع ،عومجم رد ؛تسا هدش اهنآ رد یموق تاشیارگ دیدشت
 دیکات رایسب دوخ یدرک تیموق و نابز ،گنهرف رب ،دنتسه کیدزن اه یناریا هب یموق رظن زا هک قارع یاهدرک ؛تسا
 .دنزاس زیامتم قارع بارعا تیرثکا زا ار دوخ ات دنا هدرک یعس هراومه و دنراد
 یعامتجا رظن زا ،قارع لامش رد راتخمدوخ همین لاردف تالایا لیکشت اب اهدرک ، لاس رد ثعب میژر یشاپورف زا دعب
 نابز ناونع هب یبرع نابز رانک رد یدرک نابز هرود نیا رد هک اجنآ ات ؛دنا هدش یدایز یراتخمدوخ و یدازآ یاراد
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 ،دنهد یم لیکشت ار قارع تیعمج تیرثکا هک نایعیش .تسا هدش هتخانش تیمسر هب یساسا نوناق رد قارع یمسر
 رظن فالتخا عیشت هب قارع مدرم شیارگ زاغآ و ادبم هب تبسن .دنراد تنوکس قارع یزکرم و یبونج قطانم رد رتشیب
 یتیامح ینابم و هفوک رد مالّدسلا هیلع یلع ترضح تفالخ لیکشت هب تبسن یخیرات تادانتسا فالخرب .دراد دوجو
 ار یزورما قارع نایعیش تردق هدمع ،یمالساریغ نارگشهوژپ ، مالّدسلا هیلع نیسح ماما ترضح مایق زا هرصب و هفوک
 نرق تالوحت یپ رد ار قارع رد یعیش هعماج شیادیپ یخرب یتح و دنهد یم دانتسا هدش ناملسم هزات یاه شخب هب
 یوق یگنهرف هعومجم ود زا هک دنتسه یصاخ گنهرف بیکرت رگناشن یگنهرف رظن زا قارع نایعیش .دنناد یم مهدزون
 رظن زا اهنآ و دهد یم دنویپ ینس بارعا هب ار اهنآ قارع نایعیش یبرع تیموق .دوش یم لیکشت یعیش بهذم و یبرع
 زا اهنآ یگنهرف زیامت ثعاب یعیش بهذم اما ،دنراد یدایز تاکارتشا بارعا اب یا هلیبق یاهدنویپ و موسر و بادآ

 و ، فجن و البرک نوچمه قارع سدقم یاهرهش رد هعیش ناماما هربقم دوجو .دوش یم تنس لها برع ناهج
 یعیش گنهرف تیوقت ثعاب اهرهش نیا رد یعیش یاملع یمیاد روضح هجیتن رد و فجن هیملع هزوح دوجو نینچمه
 تیمکاح مغر هب .تسا هتخاس کیدزن بهذم یعیش نایناریا هب یگنهرف رظن زا ار قارع نایعیش رما نیا و تسا هدش
 نیا رد نآ رب ینتبم یاهراتفر و یعیش گنهرف زونه ،هتشذگ یاه لاس یط قارع رد ینیدریغ و رالوکس یاه میژر
 .دهد یم ناشن یبوخ هب ار هلئسم نیا مادص زا دعب قارع تالوحت و تسا یوق روشک

 قارع یگنهرف راتخاس زا شخب نیا .دنهد یم لیکشت ار قارع یعامتجا یگنهرف راتخاس زا یرگید شخب ینس بارعا
 رد هتشذگ یاه ههد لوط رد ینس بارعا تیلقا تیمکاح لیلد هب و هدش داجیا ینس بهذم و یبرع تیموق ساسارب
 هب مسیبرع ناپ و هدوب دنمتردق رایسب قارع گنهرف زا شخب نیا یبرع تیبصع و تاشیارگ .تسا هدش تیوقت قارع
 زا شخب نیا .تسا هتشاد هشیر گنهرف نیا رد برع ناهج یتح و قارع رد لاعف یسایس یژولوئدیا کی ناونع
 هدوب یگنهرف یزاس ناسمه و اه شخب ریاس رب طلست یپ رد یسایس ماظن یاه تیامح لیلد هب قارع یگنهرف راتخاس
 ود یرازگرب اب جیردت هب و دیشاپورف روشک نیا ثعب میژر ،لاس رد اکیرمآ یاهورین طسوت قارع لاغشا اب .تسا
 نوناق ساسارب .تفرگ لکش قارع دیدج یسایس ماظن ،یساسا نوناق یسرپ همه تاباختنا کی و یناملراپ تاباختنا
 یناملراپ نآ یتموکح ماظن و تسا لاردف کیتارکومد یروهمج ماظن یاراد روشک نیا ،قارع دیدج یمیاد یساسا
 یاروش زین ناملراپ و دنوش یم نییعت مدرم یوس زا میقتسم تروص هب تاباختنا هطساو هب ناملراپ یاضعا .تسا
 ار ریزو تسخن زین روهمج سیئر .دنک یم باختنا ار شنواعم ود و روهمج سیئر زا لکشتم ،یروهمج تسایر
 یاه تسپ ،ناملراپ رد اه هورگ مامت ناگدنیامن تکراشم و یبهذم و یموق عونت لیلد هب .دنک یم هنیباک لیکشت لوئسم
 لاح رد .دوش یم میسقت اهنآ ناگدنیامن نازیم قبط فلتخم یاه هورگ و بازحا نیب تلود تایه و تموکح یسایس
 .تسا بهذم ینس قارع رد سلجم سیئر و درک روهمج سیئر ،هعیش ریزو تسخن رضاح
 اهنت نونکا اما ،دوب دهاوخ لاردف یاهدحاو و اه تالایا و دادغب رد یزکرم تلود کی زا لکشتم و لاردف قارع تلود
 یاهدحاو و یزکرم تلود نیب تلود تیمکاح و فیاظو .دراد تیمکاح قارع لامش رد یدرک لاردف تلود کی
 تروص تاباختنا قیرط زا و اه ناتسا مدرم یلامعا تارظن ساسارب لاردف یاهدحاو لیکشت و دوش یم میسقت لاردف
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 ناملراپ هدنیامن زا رضاح لاح رد و دشاب یم هننقم هوق و هیرجم هوق ،هیئاضق هوق لماش یتموکح یاوق .تفرگ دهاوخ
 یعیش یمالسا یاه هورگ و بازحا زا لکشتم اتدمع هک هچراپکی قارع فالتئا و تسا نایعیش رایتخا رد یسرک دودح
 یعیش ینونک ریزو تسخن .دنشاب یم طلسم قارع ناملراپ رب ،تسا ردص هورگ و یلعا سلجم ،هوعدلا بزح نوچ
 .دشاب یم هوعدلا بزح دشرا یاضعا زا زین یکلام یرون ،قارع بهذم

 
 (/https://theglobalobservatory.org) :عبنم قارع یسایس تامیسقت :1 هشقن

 
 (/https://blogs.platts.com) :عبنم  قارع روشک زاگ و تفن عبانم :2 هشقن
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 قارع .دراد رارق تفن شورف و دیلوت ساسارب سراف جیلخ هیشاح یاهروشک یمامت دننامه قارع یداصتقا راتخاس
 رد تفن دیلوت یاه هنیزه دح نیرتمک ،روشک نآ رد تفن دیلوت هنیزه و تسا ایند رد تفن هدنراد روشک نیموس
 ار تلود یاهدمآرد دصرد و یلخاد صلاخان دیلوت دصرد ماخ تفن تارداص زا لصاح یاهدمآرد ،لاس رد .تسایند
 یللملا نیب یاه میرحت تاعبت نینچمه و روشک نیا لاغشا زا یشان تابرض و گنج لیلد هب لاس نیا رد .داد لیکشت
 .داد صاصتخا دوخ هب ار ایند تفن هدننک دیلوت نیمهدزناپ هاگیاج قارع ، ثعب میژر نامز یاه گنج و
 هریخذ و لقن و لمح ،دیلوت رد ینف یاه شلاچ اب قارع تفن شخب ،قارع یزاسزاب هژیو نارظان شرازگ ساسارب

 و تمیق تیریدم لیبق زا یتالکشم اب نینچمه شخب نیا .تسا ور هبور یتفن یاه هدروآرف و ماخ تفن یزاس
 هبور یتفن یاه تایلمع ظفح و نآ یارجا و هجدوب صیصخت ندیشخب دوبهب ،یلام داسف و قاچاق اب هزرابم ،تادراو
 .تسا هدیسرن اکیرمآ هلمح زا لبق حطس هب زونه قارع رد تفن دیلوت .تسا ور
 تسا هدش فیعضت تدش هب ،ههد زا گنج و یداصتقا یاه میرحت ههد کی زا شیب نتشاذگرس تشپ اب قارع داصتقا

 درایلیم 5 زا شیب قارع یساسا و تدم ینالوط یزاسزاب ،اه شرازگ ساسارب .دراد زاین یزاسون و یراذگ هیامرس هب و
 .دبای یم صاصتخا قرب و زاگ ، تفن شخب هب غلبم نیا موس کی لقادح هک تشاد دهاوخرب رد هنیزه رالد
 یاهزاین نیمات هب رداق قارع تلود و دنرب یم رس هب یداصتقا بسانمان رایسب تیعضو رد قارع مدرم ینونک طیارش رد
 و یلم یراکیب خرن هک تسا هدرک مالعا قارع یناگرزاب ریزو لاح نیع رد .تسین اهنآ یارب لاغتشا داجیا و یساسا
 مالعا دصرد زا شیب ار رامآ نیا زین قارع یعامتجا روما و راک ریزو و دشاب یم دصرد ات نیب روشک نیا رد یراک مک
 تیعضو رما نیا و هدیماجنا یقارع نویلیم راهچ زا شیب یگراوآ هب یا هقرف تاعزانم و یگنج طیارش .دنک یم
 .تسا هدرک رت ینارحب ار یداصتقا

 قارع یا هقرف یموق یاه فاکش و اه یدنب میسقت یاتسار رد اتدمع قارع یسایس یاه هورگ و بازحا ،اه نایرج
 یمسر بزح اهنت ثعب بزح ،نیسح مادص تموکح نامز رد .دننک یم تیلاعف بوچراچ نیا رد و دنا هدش لیکشت
 لباقم رد اتدمع و یفخم تروص هب درک و یعیش یاه نایرج هژیو هب اه هورگ و بازحا ریاس و دوب قارع رد لاعف
 تیلاعف و دش لیکشت یفلتخم یسایس یاه هورگو بازحا ثعب میژر یشاپورف اب .دندرک یم تیلاعف ثعب میژر
 و یاه تیموق زا یفلتخم یاه هورگ لماش بازحا نیا .تفای شیازفا تدش هب یسایس هصرع رد دوجوم یاه هورگ
 .تسا یتسینومک و ارگ یلم ، رالوکس ،یمالسا توافتم یاه شیارگ اب و قارع فلتخم یاه هقرف
 هصرع رد و یهدنامزاس ییاه فالتئا و اهداحتا بلاق رد دوجوم یاه هورگ ،قارع رد هتشذگ یاه لاس تاباختنا رد
 ،هچراپکی قارع فالتئا ،ناتسدرک فالتئا هب ناوت یم اه فالتئا نیرتمهم هلمج زا .دندرک تکراشم یسایس یاه تباقر
 .درک هراشا قارع یلم یوگو تفگ ههبج و قارع قفاوت ههبج ،(هیقارعلا) قارع یاه تسرهف
 ناتسدرک فالتئا
 ناتسدرک یمالسا هیداحتا و تارکومد بزح و ینهیم هیداحتا ینعی قارع یاهدرک یلصا بزح ود زا ناتسدرک فالتئا
 رد و دوش یم یربهر تسا قارع روهمج سیئر نونکا مه هک ینابلاط لالج طسوت ینهیم هیداحتا .دوش یم لیکشت
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 یربهر قارع لامش رد ناتسدرک تلود سیئر ینابلاط دوعسم طسوت ناتسدرک تارکومد بزح .تسا زکرمتم هینامیلس
 .دراد رایتخا رد ار قارع ناتسدرک تلود ریزو تسخن تسپ زین بزح نیا دشرا یاضعا زا ینازراب ناورچین و دوش یم
 تسایر تسپ هژیو هب یزکرم تردق زا یتمسق ،قارع سلجم یاه یسرک زا یشخب نتشاد تسد رد اب درک بازحا

 میکحت یپ رد قارع لامش رد یدرک راتخمدوخ همین تلود لیکشت اب نآ زا رتمهم و دنراد رایتخا رد ار یروهمج
 .دنتسه یدرک مسیلاردف
 هچراپکی قارع فالتئا
 رگید رت کچوک بازحا یخرب و یمالسا یعیش بازحا زا یا هدمع شخب هدنریگرب رد هک هچراپکی قارع فالتئا
 روشک نیا سلجم رد ار اه یسرک نیرتشیب و دهد یم لیکشت رضاح لاح رد ار قارع یسایس فالتئا نیرت گرزب ،تسا
 یمالسا یلعا سلجم ،یمالسا هوعدلا بزح لماش یسایس فالتئا نیا یاه هورگ و بازحا نیرت یلصا .دراد رایتخا رد
 .دشاب یم تلیضف بزح و ردص هورگ ،(قباس یمالسا بالقنا یالعا سلجم) قارع
 هوعدلا بزح
 ریزو تسخن) یرفعج میهاربا ار نآ یربهر و تسا قارع یعیش یمالسا بازحا نیرت یمیدق زا یمالسا هوعدلا بزح
 یالعا سلجم .تسا بزح نیا دشرا یاضعا زا قارع ینونک ریزو تسخن یکلام یرون .دراد هدهع رب (قارع یلاقتنا
 میژر یشاپورف زا دعب و دش لیکشت مادص فلاخم یعیش یاه هورگ یهدنامزاس تهج رد و ناریا رد قارع یمالسا
 لاح رد میکح زیزعلادبع ،میکح ...ا تیآ تداهش زا دعب .دش لقتنم قارع هب مکیح رقابدمحم ...ا تیآ یربهر اب ثعب

 .دراد هدهع هب زین ار هچراپکی قارع فالتئا یربهر لاح نیع رد یو .دراد هدهع رب ار هورگ نیا یربهر رضاح
 ردپ ، ردص قداصدمحم هللا تیآ موحرم ناوریپ و ناراداوه زا هک تسا فالتئا نیا یعیش هورگ رگید ،ردص هورگ
 یخیرات هقباس دقاف یلعا سلجم و هوعدلا بزح فالخرب هورگ نیا .دوش یم لیکشت هورگ نیا ینونک ربهر ،ادتقم
 لباق یعامتجا هاگیاپ یاراد هورگ نیا نونکا .تفای شرتسگ و لیکشت ثعب میژر یشاپورف زا دعب هلصافالب و تسا
 یاه نوناک زا یکی دادغب ردص كرهش .تسا یعیش یتسد نییاپ و ریقف هورگ هژیو هب و قارع نایعیش نایم رد یهجوت
 یاه تیلاعف زین فجن نوچ ییاهرهش رد روکذم هورگ ،نیا رب هوالع اما ،دوش یم بوسحم هورگ نیا تیلاعف یلصا
 یرت یوق ییاکیرمآ دض تاشیارگ یاراد و رت لاکیدار اه هورگ رگید اب هسیاقم رد ردص هورگ .دراد یهجوت لباق
 .تسا هدش قارع هچراپکی فالتئا یاه هورگ ریاس و هورگ نیا نایم رد یتافالتخا زورب هب رجنم رما نیمه و تسا

 رد رتشیب و دوش یم یربهر یبوقعی یلعدمحم طسوت و تسا رت کچوک روکذم هورگ هس هب تبسن تلیضف بزح
 یارگ یلم یاه هورگ یخرب زا قارع یلم تسرهف ای هیقارعلا تسرهف .دراد یناراداوه هرصب نوچ قارع یبونج قطانم
 هب هک تسا تسرهف نیا بزح نیرت یلصا یوالع دایا یربهر هب قارع یلم قفاوت بزح و دوش یم لیکشت یقارع
 قفاوت ههبج ،قارع ینس یاه هورگ نایم رد .درکن بسک یا هدمع تیقفوم ،قارع تاباختنا رد برغ یاه تیامح مغر
 زا یشخب و دنراد یرتشیب یگتسجرب ،دنتسه فلتخم بازحا زا لکشتم هک قارع یلم یوگو تفگ ههبج و قارع
 ینس هدمع بزح هس زا لکشتم قارع قفاوت ههبج .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار نآ تسایر و قارع یلحم یاه یسرک
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 قلطم حلاص هدهع رب زین قارع یلم یوگو تفگ ههبج یربهر و دراد هدهعرب یمیلدلا ناندع ار نآ تسایر و تسا
 .دشاب یم

 
 قارع یفارگوپوت :3 هشقن

 (/https://www.flickr.com) :عبنم

 هک دننک یم تیلاعف قارع رد زین یرگید یسایس یاه تیصخش و بازحا ،روکذم یاه هورگ و فالتئارب هوالع
 لمع نامزاس و یبیلص دمحا یربهر هب قارع یلم هرگنک .دنراد قارع یسایس هنحص رد یرتمک شقن و یگتسجرب
 زا زین یناتسیس هللا تیآ .دنوش یم بوسحم رت کچوک یعیش یاه هورگ هلمج زا یسردم ...ا تیآ یربهر هب یمالسا

 هچراپکی قارع فالتئا یلصا یماح و دیدج هرود رد قارع یسایس هصرع رد راذگریثات یعیش یبهذم یاه تیصخش
 .دنور یم رامش هب

 قارع نایعیش
 عطاق تیرثکا .تسا روشک نیایدصرد 22 رب غلاب یتیعمج اب قارع روشک رد یموق ِیبهذم نیرت گرزب قارع نایعیش
 زا دعب .دنهد یم لیکشت اهدرک زین ار یتیلقا و نانامکرت تیعمج زا یدصرد 14 ،برع مدرم قارع هعیش ناناملسم

 .تسا هتفای شیازفا قارع ننست لها و نایعیش نیب یا هقرف یاه تنوشخ 9115 لاس رد قارع هب هلمح
 زا رفن اه نویلیم هاگترایز هک دشاب یم البرک و فجن ریظن ناهج نایعیش سدقم یاهرهش یاراد قارع ،نیا زا هتشذگ 
 و دمحم هون هاگمارآ البرک و ،تسا (نایعیش لوا ماما) بلاطیبا نب یلع هاگمارآ لحم فجن .تسا هعیش ناناملسم
 حطس رد هعیش نویناحور و بالط یملع زکرم ناونع هب فجن نینچمه .تسا یلع نب نیسح ،هعیش لوا ماما دنزرف
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 هک ،دادغب هموح رد نیمظاک مرح لماش قارع رد یماما هدزاود نایعیش یارب رگید سدقم نکاما ود .تسا لاعف ناهج
 لماش هک قارع یارماس رد نییرکسع مرح و ،یقت دمحم و مظاک یسوم نایعیش مهن و متفه ناماما هربقم نفد لحم
 .دشاب یم یرکسع نسح و یداهلا یلع نایعیش مهدزای و مهد ماما هربقم
 تبسن .دنراد تنوکس قارع یزکرم و یبونج قطانم رد رتشیب ،دنهد یم لیکشت ار قارع تیعمج تیرثکا هک نایعیش
 لیکشت هب تبسن یخیرات تادانتسا فالخرب .دراد دوجو رظن فالتخا عیشت هب قارع مدرم شیارگ زاغآ و ادبم هب

 ، مالّدسلا  هیلع نیسح ماما ترضح مایق زا هرصب و هفوک یتیامح ینابم و هفوک رد مالّدسلا هیلع یلع ترضح تفالخ
 یتح و دنهد یم دانتسا هدش ناملسم هزات یاه شخب هب ار یزورما قارع نایعیش تردق هدمع ،یمالساریغ نارگشهوژپ
 .دنناد یم مهدزون نرق تالوحت یپ رد ار قارع رد یعیش هعماج شیادیپ یخرب

 بهذم و یبرع یوق یگنهرف هعومجم ود زا هک دنتسه یصاخ گنهرف بیکرت رگناشن یگنهرف رظن زا قارع نایعیش
 و موسر و بادآ رظن زا اهنآ و دهد یم دنویپ ینس بارعا هب ار اهنآ قارع نایعیش یبرع تیموق .دوش یم لیکشت یعیش
 لها برع ناهج زا اهنآ یگنهرف زیامت ثعاب یعیش بهذم اما ،دنراد یدایز تاکارتشا بارعا اب یا هلیبق یاهدنویپ

 هزوح دوجو نینچمه و ، فجن و البرک نوچمه قارع سدقم یاهرهش رد هعیش ناماما هربقم دوجو .دوش یم تنس
 رما نیا و تسا هدش یعیش گنهرف تیوقت ثعاب اهرهش نیا رد یعیش یاملع یمیاد روضح هجیتن رد و فجن هیملع
 و رالوکس یاه میژر تیمکاح مغر هب .تسا هتخاس کیدزن بهذم یعیش نایناریا هب یگنهرف رظن زا ار قارع نایعیش
 و تسا یوق روشک نیا رد نآ رب ینتبم یاهراتفر و یعیش گنهرف زونه ،هتشذگ یاه لاس یط قارع رد ینیدریغ
 .دهد یم ناشن یبوخ هب ار هلئسم نیا مادص زا دعب قارع تالوحت
 قارع یگنهرف راتخاس زا شخب نیا .دنهد یم لیکشت ار قارع یعامتجا یگنهرف راتخاس زا یرگید شخب ینس بارعا
 رد هتشذگ یاه ههد لوط رد ینس بارعا تیلقا تیمکاح لیلد هب و هدش داجیا ینس بهذم و یبرع تیموق ساسارب
 هب مسیبرع ناپ و هدوب دنمتردق رایسب قارع گنهرف زا شخب نیا یبرع تیبصع و تاشیارگ .تسا هدش تیوقت قارع
 زا شخب نیا .تسا هتشاد هشیر گنهرف نیا رد برع ناهج یتح و قارع رد لاعف یسایس یژولوئدیا کی ناونع
 هدوب یگنهرف یزاس ناسمه و اه شخب ریاس رب طلست یپ رد یسایس ماظن یاه تیامح لیلد هب قارع یگنهرف راتخاس
 .تسا

 رامش هب برع ناهج رد هعیش هورگ نیرت مهم ،یکیژولوئدیا یرکف ریثأت رظن زا مه و دادعت رظن زا مه ،قارع نایعیش
 رتشیب .دنرفن نویلیم 51 ابیرقت هک دنهد یم لیکشت نایعیش ار قارع ینویلیم 55 تیعمج دصرد 11 ات 22 .دنیآ یم
 تیرثکا هچرگا .دنهد یم لیکشت هدش برع سراف و نمکرت نایعیش ار اه نآ زا یکدنا دادعت و دنتسه برع اه نآ
 اه یّلنس تسد رد ،شا یریگ لکش نامز زا روشک نیا تموکح اما ،دنهد یم لیکشت نایعیش ار قارع تیعمج قلطم
 ار روشک نیا ،شا هداوناخ و نیسح مادص اه نآ سأر رد و یّلنس تعامج زا دنچ ینت ،هتشذگ ههد هس رد و هدوب
 رد تنوکس روظنم هب یقارع نایعیش زا یدایز رامش 1211 ههد رخاوا زا .دنا هتشاد دوخ نوزفا زور هطلس تحت
 ییاه هورگ داجیا هب اهروشک نیا رد و هدرک كرت ار قارع ،ییاپورا و یبرع یاهروشک رگید و ایناتیرب ،هیروس ،ناریا
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 مادص تموکح لباقم رد بونج یعیش یاه هورگ ،قارع لخاد رد .دنا هدیزرو تردابم قارع میژر اب تفلاخم یارب
 هب یقارع یاه هورگ یمامت دنچره .دنهد یم همادا دوخ فیعض دنچره و هچراپکی هناحّللسم تمواقم هب نیسح
 هب ،1111 زا صوصخب ،هعیش هعماج اما ،دنراد یم راهظا قارع میژر زا ار دوخ یتیاضران ،نوگانوگ یاه هویش
 .تسا هدش لیدبت میژر نیا نمشد نیرت تخسرس
 و قارع یسایس زادنا مشچ ندرک نوگرگد ناکما ،دنبای تسد ناشتیعمج اب بسانتم یسایس تردق هب نایعیش رگا
 دنمتردق یعیش هعماج کی ریثأت .تشاد دنهاوخ رگید یبرع یاهروشک نایعیش هدنیآ رب یا هظحالم لباق یراذگرثا
 .تسا ناریا زا شیب بتارم هب یخیرات و یگنهرف ،ینابز دنویپ كرتشم تیموق ببس هب ،رگید برع نایعیش رب یقارع
 شرگن ،جیردت هب دنناوت یم یقارع نایعیش هک تسا نآ یانعم هب یبرع هصرع رد قارع نتفای تیمها ،نیا رب هوالع
 نیا رب .دننک لک کی ناونع هب یبرع گنهرف بلاغ نایرج دراو ار عّدیشت و دنهد رییغت ار عّدیشت هب تبسن نایّلنس لوادتم
 ییاهدمایپ دننیزگرب اه نآ ار هچنآ :تسا ناشیاهزرم زا رتارف هک دنراد یعامتجا ییاه تیلوئسم یقارع نایعیش ،ساسا
 رت میخو ای و یبرع یاهروشک نایعیش طیارش دوبهب هب دناوت یم و دراد هقطنم رد ناش هعیش ناکلسم مه یارب یساسا

 زا سپ نارود رد قارع رد هتسجرب یهاگیاج هب نایعیش یبای تسد یلامتحا یاهدمایپ .دماجنیب نانآ عاضوا ندش
 هب و تفرگ رارق شنانامیپ مه و هدحتم تالایا یسررب و هظحالم دروم یهجوت لباق تروص هب جیلخ گنج
 یم دودرم و موکحم ار نآ یقارع نایعیش صوصخب و اه یقارع زونه هک دیماجنا مادص هرابرد یگنهامه تامیمصت
 .دنناد
 برع یسایس گنهرف رب یقارع نایعیش ریثأت

 جیلخ یراکمه یاروش یاهروشک لک رد میقم تیعمج زا شیب ناش یرفن نویلیم 51 ناوت اب یقارع نایعیش رامش
 رما نیا (.تسا رفن نویلیم 5/1 ،تساروش نیا گرزب روشک نیمود هک ،نانبل هعماج تیعمج ،هسیاقم یارب) .تسا

 .تفای ناوت یمن یرگید یعیش هعماج چیه رد ار نآ دننامه هک دنک یم نیمضت هقطنم رد اه نآ یارب ار یذوفن و هولج
 رارق روشک نیا نایعیش رایتخا رد یدرف هب رصحنم تصرف ،ماجنارس ،برع ناهج رد قارع هاگیاج زین و نایعیش رامش
 زین و ییارگ برع زا یجیار تشادرب ،جیردت هب یتح و دنزادرپب یا هقطنم یاه شنیب یهد لکش هب هک داد دهاوخ
 یرگید روشک چیه ،نیا زا هتشذگ .دننک حالصا ،تسا هدمآ دیدپ اه تموکح ریثأت تحت هک ،ار یبرع تموکح تیهام

 و عّدیشت یلصا یونعم هاگتساخ هک قارع بونج صوصخب ،درادن عّدیشت اب گنتاگنت یطابترا قارع هزادنا هب ،ناریا یتح
 یاهرهش 1111 ههد رخاوا ات مهدزون نرق لیاوا زا .تسا مالسا هیلوا یاه لاس راب مغ و یسامح ثداوح هاگیاج
 یونعم و یرکف دشر رد قارع ذوفن و شقن .دندوب ناهج نایعیش یارب ینید مولع لیصحت مهم زکارم قارع سّددقم
 راد هشدخ ،هتشذگ ثعب میژر تیمکاح زا هک یا ههد دنچ رد رما نیا دنچره ،تسا ریذپانراکنا خیرات لوط رد عّدیشت
 .تسا هتفرگ رارق روشک نیا عاعشلا تحت ،ناریا بالقنا زا سپ و هدش فیعضت و
 خیرات یادتبا .دنتشاد تکراشم روشک یگدنزاس دنیارف رد نایّلنس هارمه هب یقارع نایعیش ،لوا یناهج گنج زا سپ
 یدنویپ ،تفرگ ماجنا ایناتیرب تموکح هب یگتسباو عطق یارب و نایعیش یربهر هب هک یتازرابم اب قارع متسیب نرق
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 کلم طسوت قارع تموکح یریگ لکش رب مّددقم یخیرات رظن زا هک ،ایناتیرب هیلع 1511 «بالقنا» .دراد گنتاگنت
 ،بالقنا مّددقم فص رد ؛دش یم تیاده یعیش نایناحور و لیابق یوس زا ،دوب نآ عیرست لماع یلیالد هب و لصیف
 هعیش نایناحور بناج زا هک دنتشاد روضح لیابق خویش و راّدجت ،یناحورریغ هعیش هتسجرب و هبتر یلاع تاماقم

 روضح نآ رد یرایسب یّلنس سانشرس یاه هرهچ و دوبن یعیش افرص یشبنج دنچره بالقنا نیا .دندش یم تیامح
 یو .تشاد لابند هب دوب بوبحم رایسب هک ار 1نمیتلاوبا رفعج نوچمه یددعتم یعیش ناربهر یّللم ترهش ،دنتشاد
 هب یگتسباو عطق عفادم ناونع هب و تشاد تکراشم اه نآ رد ای و دیزرو تردابم ارگ یّللم بازحا لیکشت هب اهدعب
 .درک یم افیا لاّدعف یشقن ایناتیرب
 نآ رد هک دندوب یثداوح هروک فجن هیملع سرادم و اه هزوح .تشگ زاغآ 1211 ههد رد ،قارع رد یسایس عّدیشت
 یناحور ،ردص رقاب دّدمحم .دندمآ یمرد نایب هب و دنتفرگ یم لکش برع ناهج یسایس و ناوج نایناحور یاه هدیا

 زا هک دوب یا هدمع یرکف ناوت و ورین ،تشاد یعیش ناهج رساترس رد ینادنواشیوخ هک ،یقارع شوهاب و ناوج
 عون هئارا و یبرغ و یتسینومک یسایس یاه هفسلف زا وا داقتنا .درک یم ینابیتشپ یسایس مالسا یارب یعیش یحرط
 همانمارم زا یشخب نانچمه ،لاس 29 تشذگ زا سپ ،عّدیشت رد یمدرم تیمکاح هب تبسن وا شرگن و نآ یمالسا

 داضت رد ،دهد یم هئارا ینیمخ ناریا هزورما هک یجیار یاه تّلنس زا یرایسب اب و) دهد یم لیکشت ار ارگمالسا نایعیش
 نانبل هّلللا بزح یونعم تیاده اهدعب هک) نانبل زا هّلللا لضف نیسحدّدمحم نوچمه ،یقارعریغ برع نایناحور (.تسا
 ،فجن رد هدرک لیصحت برع نایناحور رگید و ردص دوخ ذوفن .دنتشاد ردص اب یکیدزن یراکمه (تفرگ هدهع رب ار
 .دوب راذگرثا برع ناهج رساترس رد یعیش یسایس یاه شبنج یدعب یریگ لکش رد
 یتروص هب و هتشاد تیزکرم برع خیرات و تّدیوه هب طوبرم تالّدوحت رد ،شا یعیش رابتعا رب هوالع قارع روشک
 قارع ،لوا یناهج گنج زا سپ .تسا هدوب رثؤم یبرع قرشم یرکف و یسایس ،یعامتجا یاه تفرشیپ رد یّددج
 زا سپ روشک نیا .دوب هارمه ناتسلگنا تیمومیق اب رما نیا دنچ ره ،تفای تسد لالقتسا هب هک دوب یبرع روشک نیلوا
 1411 رد ،لاثم یارب .تسا هدرک کمک برع تسایس و نامتفگ یریگ لکش هب و هدوب برع خیرات روحم ،لالقتسا
 یبرع تیّللم فیصوت هب دعب هب 1911 ههد زا اه یقارع و دوب برع هیداحتا لیکشت یارب یکّلرحم یورین قارع
 رد یمهم لماع یهوژپ شناد و تایبدا ،رنه ،تیبرت و میلعت هنیمز رد هیروس و رصم رانک رد قارع روشک .دنتخادرپ

 یم مهم رایسب دنیارف نیا رد ار دوخ مهس یقارع نایعیش .تسا هدوب شا ینونک تروص هب یبرع گنهرف یریگ لکش
 .دننک یم یّلقلت یبرع یّللم ثاریم زا یشخب ار نآ و دنناد
 یاه تیلاعف موادت راتساوخ نانبل نایعیش نوچمه دیدرت یب ،دنبای تسد یسایس یهاگیاج هب قارع رد نایعیش رگا
 نیا رد لوادتم یاه یّلقلت زا یخرب ندادرییغت ددصرد هتبلا و دوب دنهاوخ برع ناهج رد قارع یسایس و یگنهرف

 یم اج هب قارع رد نایعیش هک یا هنیشیپ .دنا هدز همطل نایعیش هب هک یتابّدصعت هژیو هب ،دمآ دنهاوخرب زین ناهج
 یاه ینارگن دوجو اب .تفرگ دهاوخ رارق هقطنم یاهروشک یمامت یاه تموکح و مدرم هجوت دروم ادیدش دنراذگ

                                                           
1 . Jafar Abul-Timman 
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 ،دنشاب یّلنس دیاب اترورض یبرع یاه تموکح هک یمزج داقتعا نیا اب ًاالامتحا نایعیش ،برع ناهج رد یّلنس ناگبخن
 ناهن برع ناهج گنهرف رد تساه تدم و دناد یم یکی ییارگ یّلنس اب ار تّدیبرع هک یفرع هب و دننک یم تفلاخم
 یم اه نآ ؛دنهد رارق ریثأت تحت زین ار هتشذگ دنناوت یم یقارع نایعیش ،رت هناروسج ینایب هب .دننز یم اپ تشپ ،تسا
 تبثم .دیآرد خیرات نیا زا یساسا یا هفّللؤم ناونع هب عّدیشت هک دننک یزاسزاب یا هنوگ هب ار یبرع یراگن خیرات دنناوت
 :تسا لیذ لماوع هب هتسب ،لک کی ناونع هب برع نایعیش یارب قارع رد یعیش یسایس یایحا یاهدمایپ ندوب یفنم ای

 و ،یلخاد لئاسم دروم رد اه نآ یریگ میمصت یگنوگچ ،نایّلنس و نایعیش نایم یاه شنت زین و ینورد یاه شنت ّللح
 .هقطنم یاهروشک اب اه نآ طابترا هوحن
 یتارییغت دیاب ،دشاب هتشاد ناشدادعت اب یرتشیب بسانت هک دنبای تسد تکراشم زا یحطس هب نایعیش دشاب رارق رگا

 رد هک دشاب یروهمج هب یهاشداپ یبالقنا رییغت یگدرتسگ هب مک تسد هک دنریگ تروص قارع تموکح رد یراتخاس
 و تاداع و دنهد همتاخ اه یثعب یصاصتخا تیمکاح لاس 19 هب دوب دنهاوخ ریزگان نایعیش .تفرگ تروص 8211
 دننک دعاقتم ار نایّلنس دیاب نایعیش هکنیا رت مهم هتکن .دنزاس نوگرگد ،دنا هدیناود هشیر لاس 18 یط هک ار یتابّدصعت
 ضیعبت یارب یا هناهب و «یعیش راک همانرب» کی زین یسارکومد و دنتسین نایّلنس عفانم یارب کلهم یرطخ نانآ هک
 .دوب دهاوخ راوشد رایسب یراک نانآ یارب رما نیا ،نایعیش خسار مزع ضرف اب یتح .تسین سوکعم
 شهوژپ یاه هتفای

 رظن فالتخا عیشت هب قارع مدرم شیارگ زاغآرس ۀرابرد .دندمآیم رامش هب فلاخم تیرثکا قارع رد ادتبا زا نایعیش
 زا هرصب و هفوک یتیامح ینابم و هفوک رد 2یلع ترضح تفالخ لیکشت ۀرابرد یخیرات تادانتسا فالخرب .تسه
 یاه شخب هب ار یزورما قارع نایعیش یلصا تردق ،یمالساریغ نارگشهوژپ ،2نیسح ماما ترضح مایق
 مهدزون نرق تالوحت یپ رد ار قارع رد یعیش ۀعماج شیادیپ ،یخرب ًاالثم ؛دنهد-یم دانتسا هدش-ناملسم-هزات
 یرهش قطانم رد یتریشع ـ یلیا لیابق ناکسا زا یشان ار نیمزرس نیا دیدج عیشت یرکف ۀشیر ،رگید یخرب ،هتسناد
 هب ار نانآ ،بهذم نیا صاخ هکربتم عاقب و یعیش عماوج یگیاسمه و ترواجم رد اهلیا ناکسا هکارچ .دنناد-یم
 زا اه-یدوعس یرگ-یباهو و ،وس کی زا ینامثع بهذم-ینس تلود راشف نینچمه .تشاداو دوخ زا دیدج یفیرعت

 تالمح زا یشان ار قارع رد یرگ-هعیش دیدشت .درک راداو دوخ زا یعیش یفیرعت هب ار رجاهم هورگ نیا ،رگید یوس
 .دز نماد نایعیش تیوه ساسا هب زین م9481 رد یعیش ۀکربتم نکاما بیرخت .دننادیم م1981 لاس رد ینامثع
 نییعت رد تکراشم بلطواد ًاافرص نانآ و دراد یمتسیس-نورد یشیارگ ،قارع تلود اب نایعیش تفلاخم ،ور-نیا-زا

 و (م-1111) ناریا ۀطورشم بالقنا رد ناگدنسیون زا یخرب رظن هب .دنا-قارع یسایس ماظن لخاد رد دوخ تشونرس
 ،نایعیش یمتسیس نورد و ملاس تفلاخم نیا دوجو اب .دوب هتشاذگ ریثأت ادتبا زا هاگدید نیا رب (م-8111) ینامثع
 ۀنیمز مادص ینوگنرس .(82 :1291 ،هدازفیس) تسا هدرک مورحم تردق هب یسرتسد زا ار نانآ هشیمه قارع تلود
 تدش-هب یعامتجا ـ یسایس هصرع رد نایعیش ،نامز نآ زا .تخاس مهارف اوزنا زا ار اهنآ جورخ و نایعیش روضح
 دناوت-یمن ،دیزرو تردابم قارع لاغشا هب یسارکومد رارقتسا راعش اب هک اکیرمآ هک -یا-هنوگ-هب .دنا-هدش لاعف
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 مادص ینوگنرس .دنک یریگولج تموکح و تسایس ۀصرع هب اهنآ دورو زا و دریگب هدیدان ار روشک نیا ۀعیش تیرثکا
 و یروابدوخ و یهاگآدوخ یعون شرتسگ و داجیا بجوم ،نآ زا سپ یاه-نارحب لرتنک رب نایعیش راذگریثأت شقن و
 ذوفن و هاگیاج هراومه هک هعیش تیعجرم ،اتسار نیمه رد .تسا هدش یسایس تالداعم رد دوخ تیمها هب هجوت
 تسا هدرک افیا قارع رد یزاس تلود رد یراذگریثأت رایسب شقن هرود نیا رد ،هتشاد نایعیش نیب رد یا هدرتسگ
 قارع یزکرم و یبونج قطانم رد رتشیب ،دنهد یم لیکشت ار قارع تیعمج تیرثکا هک نایعیش .(8 ،1891 ،ناشالت)
 یخیرات تادانتسا فالخرب .دراد دوجو رظن فالتخا عیشت هب قارع مدرم شیارگ زاغآ و ادبم هب تبسن .دنراد تنوکس
 نیسح ماما ترضح مایق زا هرصب و هفوک یتیامح ینابم و هفوک رد مالّدسلا هیلع یلع ترضح تفالخ لیکشت هب تبسن
 دانتسا هدش ناملسم هزات یاه شخب هب ار یزورما قارع نایعیش تردق هدمع ،یمالساریغ نارگشهوژپ ، مالّدسلا هیلع
 .دنناد یم مهدزون نرق تالوحت یپ رد ار قارع رد یعیش هعماج شیادیپ یخرب یتح و دنهد یم
 بهذم و یبرع یوق یگنهرف هعومجم ود زا هک دنتسه یصاخ گنهرف بیکرت رگناشن یگنهرف رظن زا قارع نایعیش
 و موسر و بادآ رظن زا اهنآ و دهد یم دنویپ ینس بارعا هب ار اهنآ قارع نایعیش یبرع تیموق .دوش یم لیکشت یعیش
 لها برع ناهج زا اهنآ یگنهرف زیامت ثعاب یعیش بهذم اما ،دنراد یدایز تاکارتشا بارعا اب یا هلیبق یاهدنویپ

 هزوح دوجو نینچمه و ، فجن و البرک نوچمه قارع سدقم یاهرهش رد هعیش ناماما هربقم دوجو .دوش یم تنس
 رما نیا و تسا هدش یعیش گنهرف تیوقت ثعاب اهرهش نیا رد یعیش یاملع یمیاد روضح هجیتن رد و فجن هیملع
 و رالوکس یاه میژر تیمکاح مغر هب .تسا هتخاس کیدزن بهذم یعیش نایناریا هب یگنهرف رظن زا ار قارع نایعیش
 و تسا یوق روشک نیا رد نآ رب ینتبم یاهراتفر و یعیش گنهرف زونه ،هتشذگ یاه لاس یط قارع رد ینیدریغ
 یگنهرف راتخاس زا یرگید شخب ینس بارعا .دهد یم ناشن یبوخ هب ار هلئسم نیا مادص زا دعب قارع تالوحت
 داجیا ینس بهذم و یبرع تیموق ساسارب قارع یگنهرف راتخاس زا شخب نیا .دنهد یم لیکشت ار قارع یعامتجا

 و تاشیارگ .تسا هدش تیوقت قارع رد هتشذگ یاه ههد لوط رد ینس بارعا تیلقا تیمکاح لیلد هب و هدش
 لاعف یسایس یژولوئدیا کی ناونع هب مسیبرع ناپ و هدوب دنمتردق رایسب قارع گنهرف زا شخب نیا یبرع تیبصع
 لیلد هب قارع یگنهرف راتخاس زا شخب نیا .تسا هتشاد هشیر گنهرف نیا رد برع ناهج یتح و قارع رد
 .تسا هدوب یگنهرف یزاس ناسمه و اه شخب ریاس رب طلست یپ رد یسایس ماظن یاه تیامح
 شهوژپ یاه هتفای
 تیمها لیلد هب تسا هتشاد هعیش تیرثکا اب تیعمج هراومه ،دوخ لالقتسا خیرات لوط رد هکنیا اب ،قارع روشک
 ،الاب رایسب یداصتقا یاه-تیفرظ دوجو اب و هدوب یا-هقطنمارف یاه-تردق عمط دروم ،کیژتارتساوئژ و یکیتلپوئژ
 دوجو ،قارع رد یتابث-یب یلصا لیالد زا یکی دیاش .تسا هدرک هبرجت ار ینماان و رقف فلتخم یاه-هنوگ ریزگان
 هدمآ رانک نارگید اب هک هنوگ-نآ تسا هتسناوتن شندوب ینس لیلد هب هطلس تیمکاح هاگ-چیه هک دشاب هعیش تیرثکا
 هیماما ۀعیش .تسا هدوب نایعیش رب راشف و ملظ رگنایب قارع لالقتسا ۀلاس دون خیرات ،نیاربانب .دیایب رانک نانآ اب ،تسا
 .تسا هدشن دراو یا-هشدخ نآ دیاقع هب و هدشن دوبان هاگ-چیه اما ؛هتفرگرارق مجاهت و راشف تحت مالسا زاغآ زا
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 رارق هطلس اب هزرابم لوا فص رد هشیمه و هتفاین ار تموکح تصرف هاگ-چیه ،تیرثکا دوجو اب قارع ۀعیش ،نیاربانب
 هکیروط هب ،تشاد ییازسب شقن هعیش یجیردت شرتسگرد 2نیسح ماما تضهن .(99ص ،8891 ،یربکا) تسا هتفرگ
 نامز رد نایعیش یاه-شبنج .(25ص ،9291 ،سیوج) تشاد همادا هیما ینب تموکح رخآ ات هعیش بهذم هب شیارگ
 رارق نایوما تموکح ۀطلس ریز قارع یرجه 591 ات 14 لاس زا .درکادیپ همادا قارع رب اه-لوغم و نایسابع تیمکاح
 مود ۀفیلخ هیواعم-نبدیزی طسوت 2نیسح ماما تداهش و اروشاع ۀعقاو هک دوب یرجه 11 لاس مرحم مهد رد .تفرگ
 هک دوب یسابع هفیلخ نیتسخن ،سابعلاوبا .دنتفرگ ار هیما-ینب یاج نایسابع ق591 لاس رد .داد یور البرک رد ،یوما
 و ملظ تحت نایعیش ،دندش طلسم دادغب رب اه-ینامثع هک ق411 لاس زا .تسشن تفالخ هب هفوک رد لاس نیا رد
 بجوم قارع لاغشا هکنیا اب .دش لاغشا ناتسلگنا طسوت قارع م2111 لاس رد هکنیا ات دنتشاد رارق اه-ینامثع دادبتسا
 یقتدمحم هلمج زا ،نامز یاملع یربهر تحت نایعیش م8111 لاس رد یلو ،دش اه-ینامثع ملظ زا هعیش ییاهر
 لالقتسا راچان هب سیلگنا ماجنارس و دندرک زاغآ ار سیلگنا دضرب هزرابم ،یناهفصا نسحلاوبا هللا تیآ و یزاریش
 ،م1511 لاس رد ایناتیرب دضرب عجارم مایق ،نیرشعلا ۀروث هب فورعم بالقنا رد .تخانش تیمسر-هب ار قارع
 نارادمامز هیلع یا-هدرتسگ مایق م2911 لاس رد .دنتخادنا هار هب نایعیش زا یمیظع راتشک ینس نایماظن و اه-یسیلگنا

 ترابع تابلاطم نیا .درک حرطم ار یدیدج تابلاطم ،دوخ تاضارتعا رد هعیش نامز-مه .تفرگ تروص تموکح
 :زا دندوب
 .تایلام شهاک .4 ؛تاعوبطم یدازآ .9 ؛دازآ تاباختنا .5 ؛هعیش تیعمج تبسن-هب ناملراپ رد تیوضع
 زاغآ اب .تفای همادا م1911 لاس ات و دیسر دوخ جوا -هب طسوالا تارف رد هژیو-هب ،نایعیش هدرتسگ مایق لاس نیا رد
 مسیلانویسان و مسینومک هک نانآ .تفرگ یرتشیب تدش هعیش ناربهر تیلاعف ،قارع رب تسیلانویسان برع ماکح ۀطلس
 .دنداد لیکشت م8211 ۀیئوژ رد ار یمالسا ۀوعدلا بزح ،نایرج ود نیا اب هلباقم یارب ،دنتسناد-یم مالسا فلاخم ار
 زاغآ ار دوخ تیلاعف قارع رد زین یمالسا ریرحتلا بزح و نیملسملا-ناوخا دننام یمالسا ینس بازحا ،نامز-مه
 زاغآ قارع رد یمالسا تموکح داجیا یارب نیملسملا-ناوخا اب ار دوخ كرتشم تیلاعف یمالسا ۀوعدلا-بزح .دندرک
 قارع نایعیش دضرب اه یثعب تنوشخ جوا دهاش ،تفرگ تسد رد ار تردق ثعب بزح هک م8111 لاس رد .درک
 نیرت-مهم هک تسا هتشاد قارع ۀعیش رب ار یناوارف تارثا ،قارع تموکح فلتخم یاه-نارود رد هطلس ماظن .میتسه
 :زا دنا-ترابع راثآ نیا

 ؛اهنآ یبلط-لالقتسا و نایغط زا یریگولج یارب ،یعیش یعماوج رد هژیو هب ،قارع رد رقف تیریدم-1
 ؛اهنآ تدحو زا یریگولج روظنم هب هعیش ناگرزب یتح و نایعیش نایم رد فالتخا قیمعت و هعسوت-5
 ؛یعیش عماوج رد كرتشم تامیمصت و اهداحتا رد یتابث-یب-9
 ؛قارع یعیش ناربهر یوس زا هدنیآ رد یمالسا تموکح یارب یژتارتسا نتشادن-4
 (84-14ص ،8891 ،یربکا) دوخ تابلاطم لقادح نیمأت یارب یعیش عماوج عانقا-2
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 نیشن-هیشاح یخیرات ظاحل هب ،دنهد-یم لیکشت ار روشک نیا تیعمج دصرد تصش دودح هکنیا اب قارع نایعیش
 ساسحا ثعاب ،املع نتفرگ تراظن تحت هژیو-هب ،یثعب تموکح نارود رد نایعیش بیقعت و رازآ .دنا-هدوب
 نآ زا نتفرگ مهس و تردق میسقت عون ره زا تسا یعیبط نیاربانب .تسا هدش نانآ نیب رد تیمولظم و تیدودحم
 یشان املع هب نانآ هجوت زا هک دنا-ینورد یهد-نامزاس یعون یاراد نایعیش ،رگید یوس زا .دننک-یم لابقتسا
 و ردص هورگ دننام) دریگ-یم لکش نانآ تیب ای گرزب یاملع روحمرب یهد-نامزاس نیا هاگ .دوش-یم

 یالعا سلجم نوچمه ،دندرک-یم هزرابم مادص اب هک یعیش یاه-هورگ و بازحا ،اهنآ رب نوزفا اما ؛(یدهملا-شیج
 عبانم رب طلست و یهد-نامزاس ،نیاربانب .دنراد یرابتعا و ذوفن زین ،ۀیمالسالا ۀوعدلا-بزح و قارع یمالسا بالقنا
 تیعمج و ،(تسا قارع یزکرم و یبونج یحاون بلغا هک نایعیش تنوکس لحم هب هجوت اب) یعارز و ینیمزریز ینغ
 (14 :1891 ،یمساق) .دنیآ یم رامش هب نایعیش تازایتما زا ،هجوت لباق
 قارع رد یعیش یارگ-مالسا یاه-هورگ-4
 دنراد یعس مادک ره هک ؛درک میسقت کیئال و ور-هنایم نایرج ود هب ناوت-یم ار یعیش یارگ-مالسا یاه-هورگ
 .دنهدب رارق ریثات تحت ار قارع تالوحت
 (ور-هنایم یعیش یارگ-مالسا یاه-هورگ) ۀیمالسالا ۀوعدلا-بزح-1
 رد هملک نیا .تسا مالسا ینعی یعقاو بهذم هب ندروآ نامیا هب رشب توعد ینعم هب ،نآ یبهذم موهفم رد ۀوعد هژاو
 هب ار توعد قارع یاملع ،م1211 ۀهد رخاوا رد .تسا مالسا نامرآ نتفرگرب هب مدرم توعد یانعم هب ،یسایس موهفم
 لاوز هب ور ،یعامتجا هورگ کی ناونع هب اهنآ دوخ و دوب رطخ رد مالسا ،املع رظن زا دندومن رداص نآ موهفم ود ره
 زین مسینومک و یبرع مسیلانویسان .دوب هدش اهنآ یخیرات هاگیاج فیعضت بجوم یویند روما هب شیارگ و دنتشاد
 و تلود زا بهذم ییادج و دندوب یبهذمریغ ،یژولوئدیا ود ره .دندوب هدرک بلج ار اه-یقارع زا یدایز دادعت
 مسیلانویسان .داد-یم لیکشت ار اه-یژولوئدیا نیا ۀیامرهوج زا یشخب ،تسایس رد نویناحور تلاخد نتخانش دودرم
 یتاسلج ،م2211 لاس رخاوا رد .درک-یم دیدهت ار بهذم لصا زین مسینومک و دوب فلاخم مالسا تیعماج اب یبرع
 تامادقا و اه-هار ات دش لیکشت (1811-191) ردص رقابدمحمدیس مان هب ،ناوج و ذوفناب یاملع زا یکی لزنم رد
 هجوت ،انب نسح هژیو-هب و ،رصم نیملسملا ناوخا یاه-هدیا ریثأت تحت اهنآ .دنراذگب ثحب هب ار یلامتحا یحالصا

 رگم ،دهد-یمن رییغت ار موق کی طیارش دنوادخ هک یتسرد-هب :دندرک زکرمتم نآرق دعر هروس 11 ۀیآ یور ار دوخ
 (29-11ص ،9891 ،بیدا) دنهد رییغت ،تسه ناشیاه-سفن رد هک ار هچنآ اهنآ هک یتقو
 اه-فده یدنب-هلحرم یور ،ییاهن فده هب یبایتسد و دوخ شقن یافیا یارب ۀیمالسالا ۀوعدلا بزح یژتارتسا
 ۀنیمز-شیپ هباثم-هب راوتسا یگنهرف ـ یرکف یاه-هیاپ داجیا ترورض رب ،هزرابم یدنب-هلحرم یژتارتسا .تسا راوتسا
 .تسا هدش یزیر-هیاپ یسایس یاه شکمشک ۀنحص رد دورو
 تسا راوتسا ریز لحارم رب هوعدلا-بزح یژتارتسا نیا

 یلمع تالوحت ۀنیمز-شیپ هباثم-هب یهاوخ-لوحت ۀلحرم-1
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 یسایس ۀلحرم -5
 تراظن و یسایس تردق ۀصرع صوصخرد روضح ۀلحرم-9
 تاباختنا یرازگرب قیرط زا مدرم یأر و بزح مسیلارولپ هب ،نآ لکش و تردق هب یبایتسد راکوزاس رد هوعدلا-بزح
 تلود هب یبایتسد ۀمدقم ۀلزنم هب ،یساسا نوناق رب یکتم یناملراپ ماظن متسیس هب بزح نیا ،عقاو رد .تسا دقتعم
 یرازگرب زا سپ ار تلود هک تسا یساسا نوناق رب یکتم یناملراپ ماظن ،هنیزگ اهنت اریز ؛تسا دقتعم یمالسا
 زا ار «بجر ۀضافتنا» ردص رقابدمحمدیس هللا تیآ نایماح 1811 نئوژ 91 رد .دهد-یم لیکشت یمومع دازآ تاباختنا
 بالقنا یزوریپ اب .دنداد اوتف ثعب بزح دضرب ناگمه ۀزرابم موزل رب زین ناشیا .دندرک زاغآ فجن رد یو لزنم
 ثعب بزح دضرب ریگارف یسایس تیلاعف هب و دنتفای یرتشیب تئرج زین یقارع ناناوج زا یرایسب ،ناریا رد یمالسا
 .(19 ص ،9891 ،بیدا) دنتخادرپ
 یمالسا لمع نامزاس-5
 هللا تیآ طسوت م1111 لاس رد «یمالسا لمع نامزاس» شیادیپ هب ناوت-یم ،قارع رد ارگ-مالسا یاه-نایرج رگید زا
 هب ندیسر هار رد هعیش هعماج جیسب یانعم هب ،«یمالسا لمع» ،هورگ نیا مان .درک هراشا ،البرک رد یزاریش دمحم
 و مسینومک ۀعسوت اب تفلاخم نوچ یرگید یاه فده اب زین یرگید یمالسا یاه-هورگ ،نآ یپ رد .دوب یمالسا تلود
 «ۀوعدلا راصنالا تعامج» م5111 لاس رد ،هنومن یارب .دندش لیکشت ،هدنیآ رد یهلا تلود سیسأت تهج رد تیلاعف
 ،هورگ نیا یاضعا .دش لیکشت مالسا هب مدرم توعد تیرومأم هب کمک یارب ،تسا فورعم زین راصنا هورگ هب هک
 ،نامه) دوب رتمک یا-هظحالم لباق نازیم هب هوعدلا-بزح یاضعا زا اهنآ تالیصحت هک دندوب یصلخم ناناملسم

 (11ص
 قارع یمالسا بالقنا العا سلجم-9
 ربماون 21 رد سلجم نیا .تسا -قارع روشک رد هعیش ور-هنایم یارگ-مالسا یاه-نایرج زا رگید -یکی العا سلجم
 هعیش و ینس زا قارع ناملسم مدرم مامت ۀدنیامن ار دوخ ،نامزاس نیا .دش لیکشت «میکحرقاب دمحم» طسوت ،م5811
 .دناوخ یناهج یمالسا بالقنا (ۀدننکداهنشیپ نیتسخن و) ساسا و هیاپ ار ناریا یمالسا یروهمج و درک فیصوت
 گرزب رهش نیمود ،هرصب فرصت تروص رد هک دوب قارع تقوم تلود لیکشت ۀمدقم عقاو رد ،العا سلجم لیکشت
 راک هب العا سلجم اما ،دشن فرصت هرصب دنچ ره .دریگب هدهعرب ار روما ۀرادا تیلوئسم تسناوت-یم ،قارع
 .داد همادا قارع یمالسا یاه هورگ یاه-تیلاعف یگنهامه
 مالسالا-تجح یربهر تحت بترم روط-هب ًاابیرقت ،تشاد وضع رفن هدزناش ادتبا رد هک ،نامزاس یزکرم ۀتیمک
 عقاو رد اما ؛تسا یا-هرود مظنم تاسلج دقاف لک رد ،العا سلجم .تسا هداد لیکشت یتاسلج میکح رقابدمحم
 .دنک-یم رشتنم «ۀداهشلا» مان هب یا-همان-هتفه ،نینچمه نامزاس نیا .تسا هداد لیکشت هسلج راب-کی یلاس ًاابیرقت
 ،نارمع-جاح رد یهاگیاپ و داهن ناینب بلطواد تسیود دودح اب ار دوخ یماظن یورین العا سلجم م9811 لاس رد
 بالقنا یالعا سلجم نازرابم .دناوخارف اجنآ هب ار قارع ناملسم ناگدنمزر و درک داجیا ،قارع ناتسدرک رد عقاو
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 یکیتسجل و یلام تیامح لیلد هب ،قارع شترا دضرب یناریا یاهورین تایلمع رد تکرش نمض ،قارع رد یمالسا
 دراوم نیا زا یکی ،م9811 ربماسد رد اکیرمآ ترافس هب هلمح ؛دندرک هلمح تیوک رد لحم دنچ هب ،قارع زا تیوک
 .دوب
 لیکشت اب یقارع ناضراعم ییارگ-مه دنور م2811 ربماسد زا .داد رارق یماظن ۀلمح فده ار تیوک اهدعب دوخ ،قارع
 قارع بونج نایعیش ،قارع هب شنادحتم و اکیرمآ یماظن ۀلمح نایاپ زا سپ .تفای همادا و دش زاغآ ناریا رد یا هسلج
 .دش فورعم «هینابعش ۀضافتنا» هب هک دندرک مایق مادص تلود ربارب رد ،لامش یاهدرک و
 .جیسب یاهورین و هریخذ یاهورین ؛هژیو یاهورین :تشاد یماظن دحاو عون هس یمالسا یاه-هورگ فالتئا ،نامز نآ رد
 زین ناریا یماظن تایلمع رد اما ؛داد-یم ماجنا یکیرچ تایلمع قارع لخاد رد هک تشاد مان «ردب هاپس» هژیو یاهورین

 یاهورین هک دوب یقارع یگنج یارسا زا لکشتم ،«هزمح» ۀژیو یورین ،ردب یاه-ورین هلمج زا .درک-یم تکرش
 هدید ییادتبا یماظن شزومآ هک دوب هدش لکشت ینابلطواد زا زین جیسب دحاو .دندوب قارع تلود فلاخم یمالسا
 كرادت رما رد العا سلجم ،قارع لخاد رد .دندرک-یمن تفایرد یلوپ اما ؛دنتشاد کبس یاه-حالس و دندوب
 العا سلجم تیوضع هب زین درک هورگ ود .درک-یم کمک ،دوخ نادهاجم نینچمه و لقتسم یمالسا یاه-هورگ
 و ؛زیزعلادبع نامثعالم و یسراون نمحرلادبع خیش یربهر هب ،ناتسدرک یمالسا شبنج :زا دندوب ترابع هک دندمآرد
 .ینازراب دلاخ دمحم یهدنامرف هب ،ناتسدرک هللا-بزح
 ریاد ایند فلتخم طاقن رد یدایز رتافد ،شیاه-تیلاعف و تمواقم ۀمادا یارب دوخ ۀرادا تیوقت روظنم هب العا سلجم
 ،نآ رد هک درک رشتنم ار یا-هینایب م1111 نئوژ رد العا سلجم .تشاد ینوگانوگ و دایز یاه تیلاعف و دوب هدرک
 ربکلا نسح دمحا نایم یریگرد اب اه-تفلاخم نیا .دوب هدش یسررب ثعب تلود اب قارع یمالسا یاه-هورگ تفلاخم
 تایلمع تروص هب قارع و ناریا گنج زا دعب ۀرود ات و دوب هدش زاغآ م1111 لاس رد میکح نسحم هللا-تیآ و
 همادا دوخ ۀزرابم هب ،رگمتس مادص ندش نوگنرس نامز ات تساوخ-یم قارع مدرم زا هینایب نیا .تفای همادا یکیرچ
 (22ص ،9291،سیوج) دنهد
 قیرط زا دنشوک-یم هک دنتسه قارع رد عیشت لها یارگ-مالسا یاه-هورگ ءزج قارع یالعا سلجم و هوعدلا-بزح
 ،2291 ،نایجمکد) دنرب شیپ ار دوخ فادها ،یندم یاه-تیفرظ زا هدافتسا اب و ،هرکاذم و زیمآ-تملاسم یاهراکهار

 (11ص
 یاضعا یراکمه اب قارع یداهج یاهورین هب نداد زکرمت عقاو رد م1811 ۀهد لیاوا رد العا سلجم لیکشت زا فده
 یللملا-نیب -ههجو کی تسناوت یریگ-لکش یادتبا نامه زا العا سلجم .تسا هدوب ثعب میژر دضرب هوعدلا-بزح
 هب هتسباو یاه هورگ زا یدادعت و تفای شیازفا هوعدلا-بزح یاضعا اب نآ تافالتخا ،یتدم زا دعب اما ؛دنک ادیپ

 میکح رقابدمحمدیس هللا-تیآ ناراد-فرط هب رتشیب سلجم ،م1811 ههد رخاوا رد .دندرک كرت ار العا سلجم بزح
 و تسویپ العا سلجم هب رگید راب هوعدلا-بزح ،ثعب میژر طوقس و قارع هب اکیرمآ ۀلمح زا سپ ،تفای صاصتخا
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 و مظنم بزح ود ناونع هب و دننک-یم یراکمه قارع ۀدنیآ یارب ،رگیدکی رانک رد ،مهم لکشت ود نیا نونکا
 .دنراد روضح قارع یسایس راتخاس رد ،تردقاب
 ،دنراد هارمه دوخ اب ار قارع نایعیش گرزب ملاع ود رابتعا نونکا ،هوعدلا-بزح و قارع یمالسا یالعا سلجم
 و ،میکح نسحمدیس هللا-تیآ موحرم ناشیا ردپ و میکح رقابدمحمدیس هللا-تیآ دیهش رابتعا العا سلجم

 قارع ۀعیش ۀعماج ذوفناب یاملع زا ،تیصخش ود نیا .دنراد دوخ اب ار ردص رقابدمحمدیس دیهش رابتعا هوعدلا بزح
 یشم-طخ نییعت هب ،دوخ تداهش زا شیپ ،فرشا فجن ۀعمج زامن ۀبطخ رد میکح دیهش .دندمآ-یم رامش-هب
 .تسا یسایس تمواقم :زا دوب ترابع نآ و تخادرپ نارگلاغشا روضح لابق رد دوخ نایرج یساسا
 .دراد قارع یسایس راتخاس رد یا-هتسجرب شقن ،میکح رامع دیس یربهر اب لکشت نیا نونکا-مه
 :زا تسا-ترابع ور-هنایم نایرج نیا ۀتسجرب یاه-یگژیو
 قارع نایعیش نایم رد هدرتسگ یعامتجا هاگیاپ زا یرادروخرب-1
 یناتسیس هللا-تیآ ترضح هژیو هب ،هعیش تیعجرم اب گنتاگنت رایسب طابترا-5
 یسایس یاهریسم و یندم یاه-تیفرظ زا هدافتسا اب نایعیش هاگیاج یاقترا یارب شالت-9
 اهنآ جورخ ۀرابرد یریگعضوم مدع و نارگ-لاغشا روضح هب زیمآ-ماهبا هاگن-4
 املعلاۀعامج-4
 یمسر مالعا اما ؛دش زاغآ ،م1211/ق8291  لاس رخاوا ای طساوا رد ،املعلا-ۀعامج لیکشت یارب هیلوا تاکرحت
 هچرگا .داتفا قافتا فرشا فجن رهش رد 2یلع ماما تدالو زورلاس اب نامزمه ،م1111/ق1291 لاس رد نآ لیکشت

 ود نیا نیب ار یکرتشم طاقن ،املعلاۀعامج  یلصا یاضعا بیکرت رد هوعدلا-بزح ۀیلوا ناسسؤم زا یدادعت روضح
 یداقتعا رتشیب ،هورگ نیا لیکشت ۀزیگنا ،هوعدلا-بزح فالخرب هک تسا  نآ تیعقاو اما ،دوب هدروآ دوجو هب هورگ
 هک دوب یمهم فادها زا ،مالسا لوصا و هعیش یاه هزومآ رب هرابود دیکأت و مسینومک شرتسگ اب هزرابم .یسایس ات دوب
 .دندوب نآ یپ رد املعلاۀعامج ناراذگ-ناینب
 .دش زاغآ تیعجرم قیقد تراظن تحت و یناحور ۀقبط روضح اب ًاارصحنم زین هورگ  نیا تیلاعف ،رگید یوس زا
 نودب اریز ؛دوب  هعیش تقو یالعا تیعجرم ،میکح نسحمدیس هّلللا-تیآ ،هورگ نیا یعقاو یماح و نابیتشپ ،کش یب
 طوقس ۀنیمز اهدعب هک املعلاۀعامج ،عقاو رد .دش-یمن روصت یتح ،املع زا یعامتجا نینچ لیکشت یو تیاضر
 ۀیملع ۀزوح یالضف و نادهتجم ،املع زا یا هعومجم ،دروآ دوجو-هب م9111  لاس رد ار مساق میرکلادبع تموکح
 ییاد بیترت هب) ردص لیعامسادیس و نیسای-لآ یضترمدیس ناوت یم اهنآ نیرت هتسجرب زا هک تفرگ یم ربرد ار فجن

 هد ،دندوب ناوج لسن زا رتشیب نآ ناراذگ-ناینب هک هوعدلا-بزح فالخرب .درب مان ار (ردص رقاب دمحم دیس ردارب و
 ای یلاع یهاگیاج زا هیملع ۀزوح رد هک دنتشاد نس لاس تصش رب  غلاب املعلاۀعامج لوا-هدر  یاه تیصخش زا رفن
 و یمالسا یاه شزرا زا عافد یاتسار رد ییاه همانرب  یارجا ،هورگ نیا نایناب یلصا فادها .دندوب رادروخرب طسوتم
 ریثأت  تحت و تسایس نیا یارجا یاتسار رد .دوب یعامتجا فلتخم یاه هزوح رد  قارع نایعیش یگدنز طیارش دوبهب
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 یارب ،هیریخ یاه قودنص و یگنهرف ،یتشادهب زکارم سیسأت هب هورگ نیا ،رصم نیملسملا-ناوخا نامزاس تامادقا
 یشزومآ ماظن رد لوحت روظنم هب ،املعلاۀعامج ناراذگ-ناینب  نینچمه .درک مادقا نامیتی و ارقف ،نادنمزاین هب کمک
  حاتتفا و ثادحا هینامعن و هلح ،هرصب ،دادغب یاهرهش رد ،هطسوتم و ییامنهار ،ییادتبا  حوطس رد هسردم هد ،هزوح
 و میکح یدهمدیس یتسرپرس و تراظن تحت و دادغب رد هک دوب تایهلا ۀدکشناد زا ادج ،سرادم نیا .دندرک
 املعلاۀعامج ،میکح نسحمدیس هّلللا-تیآ یونعم و یلام تیامح اب ،بیترت نیدب .دش یزادنا هار یرگسع یضترمدیس
 .دش لیدبت قارع یعیش ۀعماج یاه یراذگ تسایس رد رثؤم یهورگ هب جیردت-هب

 بالقنا اب نانآ یریگ تردق و اه تسینومک  ۀدرتسگ تیلاعف ۀجیتن رد هک تشاذگ هصرع هب اپ یطیارش رد املعلاۀعامج
 هزرابم ۀنیمز رد ییاه باتک و اه همان هتفه ،تایرشن زا یهوبنا راشتنا دهاش فجن رهش مساق میرکلادبع طسوت م8211
 هاگیاج رد هک دوب مالسالا ءاوضا ۀیرشن راشتنا املعلاۀعامج یگنهرف تامادقا  نیرت مهم زا یکی .دوب داحلا و رفک اب

  نیون تارکفت اب نانآ ییانشآ و قارع ۀعیش دیدج لسن یهاگآدوخ رد مالسالا ءاوضا .درک یم لمع هورگ یوگنخس
 ردص رقابدمحمدیس هّلللا-تیآ  تالاقم راشتنا ،هلجم نیا رد هجوت لباق یاه شخب زا یکی .دش عقاو رثؤم رایسب یمالسا
 رشتنم یمالسا یهاگدید اب و فلتخم تاعوضوم صوصخ رد هک تالاقم نیا .دوب «انتلاسر» ناونع اب ینوتس رد
-45ص ،8891 ،رفداد) دنتشاد یصاخ تیمها ،دیما ۀیحور داجیا و ،ینشور و حوضو ،ییانعم راب ۀطساو هب ،دش یم
15) 
 کیئال نایرج-2
 وا ندوب یثعب و هعیش .تسا قارع یسایس ۀصرع رد یسایس یاهورین نیرت-لدتعم و نیرترالوکس زا یکی یوالع دایا
 .دشاب قارع رد ینس و کیئال نایعیش داحتا دامن یعون هب هک تسا هدش ثعاب
 دوب یدارفا دودعم زا ،گنج نایاپ رد یو .دنا-هتشادن وا اب یدج تفلاخم ،یسایس و یبهذم ،یموق یاه-نایرج رتشیب
 .تسناد جرمو-جره شیازفا ثعاب ار نآ و درک تفلاخم قارع شترا و بزح لالحنا رد فالتئا یاهورین مادقا اب -هک
 .دش مدرم نیب رد وا تیبوبحم یبسن شیازفا ثعاب ،قارع هب اکیرمآ شترا ۀدرتسگ ۀلمح هب وا دیدش ضارتعا
 :زا تسا -ترابع کیئال نایرج تاصتخم
 قارع مدرم نایم رد هدرتسگ یعامتجا هاگیاپ نتشادن-1
 قارع رد اکیرمآ یدربهار یاه-تسایس زا یور-هلابند-5
 لیصا یعیش یاه-نایرج اب زیتس-9
 ناریا یمالسا یروهمج و دیدج قارع نایم تاطابترا اب تفلاخم-4
 هقطنم رد ینس برع ناگیاسمه اب ییادص-مه-2
 .قارع تیعجرم اب طابترا مدع-1
 یناتسیس هللا-تیآ ترضح-1
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 ذوفناب ۀرهچ وا .تفرگ هدهعرب ار قارع نایعیش یمالسا تیعجرم یناتسیس هللا-تیآ ییوخ هللا-تیآ تشذگرد زا سپ
 ،ناتسبرع ،ناتسناغفا ،ناتسکاپ رد ،قارع رب نوزفا یو .دور-یم رامش-هب روشک نیا رد هعیش ۀیملع یاه-هزوح
 21 رد یناتسیس هللا-تیآ ترضح .دراد ینادلقم زین ناریا و ،اکیرمآ و اپورا نایعیش ،سراف جیلخ ۀیشاح یاهروشک
 رد نینچمه یو .دنک مادقا قارع مدرم هب تردق لاقتنا حرط حالصا صوصخرد ات درک روبجم ار اکیرمآ 5891 رذآ
 ؛میرادن یتفلاخم قارع رد رالاس-مدرم ماظن کی داجیا اب ام :درک ناونع قارع روهمج-سیئر ینابلاط لالج اب رادید
 نیا رد ات دادرارق راشف تحت ار نارگلاغشا یناتسیس هللا-تیآ .مینک-یم مه دیکأت یماظن نینچ داجیا ترورض رب هکلب
 ماجنا زا ،تاباختنا یرازگرب یارب طیارش ندوبن مهارف یاعدا اب ادتبا رد نارگلاغشا .دننک رازگرب دازآ تاباختنا روشک
 م4115 ۀیوناژ رد یناگمه تاباختنا یرازگرب اب ،مدرم یرفنرازهدص تارهاظت اب ماجنارس یلو ؛دننز یم زاب رس نآ
 .(1 :1891 ،ناشالت) دوب تیعجرم ذوفن و تردق نازیم ۀدنهد ناشن نیا .دننک-یم تقفاوم
 ردص ادتقم دیس نایرج-2
 هکنیا اب .دش رورت مادص لماوع تسد هب م1111 لاس رد هک تسا ردص قداصدمحمدیس دنزرف ردص ادتقمدیس
 یبوخ ۀهجو زا یو ،دنناد-یم نایعیش یربهر یارب مزال تاصخشم دقاف ار ردص ادتقم یبرغ نارگ-لیلحت زا یرایسب
 هب ار شیوخ یتخبدب و رقف هک دنا-یناناوج زا هتسد نآ بلغا ،یو ناراد-فرط .تسا رادروخرب قارع نایعیش نایم رد
 اب هزرابم نتشاذگ رانک طرش ردص ادتقم .دنهد-یم تبسن اکیرمآ هژیو-هب نارگ-لاغشا و مادص میژر یاه-تسایس
 .دراد ریاشع نایم رد یدایز ذوفن نینچمه وا ،درک-یم ناونع قارع زا اهنآ نتفر نوریب ار نارگ-لاغشا
 و طبترم ار نیطسلف و قارع لئاسم وا .تسا هتخادنا هار «یدهملا شیج» ناونع اب یهاپس ،ناناوج نایم زا ردص ادتقم
 هب ام تسا هدرک مالعا ردص .دهد-یم رارق یبرع یاهروشک ۀنحص رد ار دوخ ،قیرط نیا زا و دنک-یم مالعا كرتشم
 نانآ رب و درک میهاوخ دربن نارگمتس اب هک میهد یم نانیمطا کیدزن رواخ رد هدید-متس یاه-تلم رگید و ناینیطسلف
 یاه-یگژیو نیا اب ردص ادتقم .تسا هدرک یفرعم هللا-بزح و سامح یماح ار دوخ وا ،نینچمه .دش میهاوخ زوریپ

 .تسا هدرک بلج دوخ هب ،هجولف رد هژیو-هب زین ار ینس نایضاران زا یمیظع رشق تیامح ،دوخ
 :درک صخشم ریز رارق هب ار ردص نایرج یاه-یگژیو ناوت-یم یلک روط-هب

 ؛روشک نیا اب تاشامم هنوگره میرحت و اکیرمآ یرگ-لاغشا اب دیدش تفلاخم-1
 ؛یعیش یاه-هورگ و اه-نایرج رگید اب نتشادن تفلاخم-5
 ؛ریذپان-هیزجت لک کی تروص هب نایعیش ظفح موزل رب ینبم ،ینورد قطنم کی زا یرادروخرب-9
 ؛یناتسیس هللا-تیآ لثم ،هعیش گرزب عجارم اب لباقت زا زیهرپ-4
 ؛ناریا یمالسا یروهمج اب هژیو ۀطبار یرارقرب-2
 رد رفن نویلیم ود رب غلاب هک دادغب ردص كرهش رد نارادفرط نیرتشیب و هجوت لباق یعامتجا هاگیاپ زا یرادروخرب-1
 .دننکیم یگدنز نآ
 قارع لاغشا زا شیپ ،تردق هب یبایتسد رد نایعیش تیقفوم مدع لیالد-2
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 راتفرگ ،نانآ تیقفوم زا یریگولج و تموکح فرط زا یبوکرس رب نوزفا ،دندمآ دوجو-هب قارع رد هک ییاه-شبنج
 .تسا هدش بجوم ار اه-نآ تیقفوم مدع ریخا یاه-ههد یط هک دندوب زین یراتخاس-نورد ۀدنرادزاب تافآ و عناوم
 :زا دنا-ترابع تیقفوم مدع نیا لماوع نیرت-مهم
 ؛قارع بونج رد هژیو هب ،یمیلقا صاخ طیارش هب هجوت اب ،نانآ یندم-همین تیعضو و نایعیش یگنهرف فعض-1
 ؛ناربهر یسایس یهاگآان و ردتقم یربهر دوبن-5
 ؛یقارع عجارم یخرب ندوب یناریا-9
 زا رییغت و تاحالصا راد-فرط رتشیب ًااساسا اه-ینس هکنیا هچ ؛اه-ینس اب نایعیش یتازرابم درکیور یاه-توافت-4
 ؛دنتسه نییاپ زا رییغت و یبالقنا تامادقا ناهاوخ نایعیش یلو ؛دنیالاب

 (21ص ،1891 ،یمق یمالغ) نایعیش نیب یتالیکشت و دنم-ماظن یاه-تیلاعف فذح-2
 ینعی ،هعیش یارگ-مالسا یسایس نامزاس و شبنج نیرت-مهم ارچ هکنیا تلع نایب رد یرهم رقابدیس مالسالا-تجح
 :دیوگ-یم ،دبای تسد شطوقس زا شیپ مادص تموکح نارود رد دوخ یاه-هتساوخ هب تسا هتسناوتن ،هوعدلا-بزح
 هک تسا دقتعم وا اریز ؛تسا بزح رد یبتارم-هلسلس سکع-هب ای بلطربارب یاه-شرگن زا یشان یناوتان نیا
 یاملع هشیمه هکلب ؛دنوش یبزح تالیکشت لخاد هک دنا-نآ زا رتالاو و رت-گرزب ،هیملع ۀزوح بالط و تیناحور
 هک دوب هدرک دیکأت هتکن نیا رب نینچمه یو .دنا-بازحا یاهراک و كرحت رب رظان و تسرپرس ،دهعتم و زرابم
 .تسه زین هنوگ نیا هک دشاب نییاپ هب الاب زا و لکش یمره دیاب ۀیمالسالا ۀوعدلا- بزح رد یهد-نامزاس
 ود ،بزح یاضعا .دش هیقف تیالو ناراد-فرط نیب هقرفت بجوم اهدعب ،هناتسدورف ـ هناتسدارف تشادرب نینچ
 تارایتخا ۀزوح دندوب یعدم بزح یاضعا زا یهورگ .دندرک حرطم ار تیالو تارایتخا زا ففخم و عسوم هاگدید
 ،1191 ،یرهم مالسالا تجح) دندش ادج نآ زا بزح یاضعا زا یهورگ ،نآ ۀجیتن رد هک ؛تسا ینوناقارف هیقف یلو

 .(29ص
 نینچ ار یعیش نازرابم یاه یماکان رد لیخد لماوع ،قارع ۀوعدلا-بزح و العا سلجم ربهر ،میکح هللا-تیآ
 هدامآ و بالقنا ندوب یعفد ؛یمدرم یاهورین یهد-نامزاس دوبن ؛یلم عفانم هب قارع میژر یهجوت-یب :درامش-یمرب
 .دحاو یربهر دوبن ،ماجنارس و ؛مدرم ندوبن

 :دنکیم هراشا لماع جنپ هب ،قارع نایعیش یماکان للع حیضوت رد یولع نیسح
 تموکح رما رد یروتاتکید در ۀرابرد عامجا نادقف-1
 یمالسا یاه-هورگ و اه-هدوت نایم یطابترا و یفطاع دنویپ دوبن-5
 یجراخ تیامح دوبن-9
 ییارگداینب زا اه-یجراخ سرت-4
 (291 :1291 ،هدازفیس) یزوریپ یارب یرازبا هباثم هب ،مایق رارقتسا ترورض كرد دوبن-2
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 هقطنم یاهروشک یلم عفانم تامازلا ،هدوب لیخد یعیش یارگ-مالسا یاه-هورگ و نایعیش یماکان رد هک یرگید لماع
 عیشت بهذم ،یمالسا بهذم نیرت-كانرطخ دندقتعم اهنآ هکارچ ؛تسا قارع لابق رد گرزب یاه-تردق یژتارتسا و
 یراکمه مدع و رامعتسا و ملظ اب هزرابم و تداهش و یراکادف رصنع و دهد-یم یسایس یاوتحم ،بهذم هب هک تسا
 ثعاب ،هدشدای لماوع عومجم .دور-یم رامش-هب نانآ یاه-تیلاعف نیرت-یساسا ۀرمز رد ،یمالساریغ یاه-تموکح اب
 .دش نیسح مادص طوقس زا شیپ ات قارع رد نایعیش تردق لوفا

 قارع لاغشا زا سپ نایعیش عضوم-1
 بزح و مادص ملظ تحت نایعیش توکس ،لباقم رد و ،روشک نیا لاغشا و م9115 لاس رد قارع هب اکیرمآ دورو
 ًااقیقد ؛داد دهاوخ نت اکیرمآ لاغشا هب هن و دوب قفاوم ثعب میژر یاقب اب هن هعیش هکدوب موهفم نیا هب عقاو رد ،ثعب
 رد هعیش .دندرک لاغشا ار قارع اه-ینامثع ملظ زا مدرم یدازآ ۀناهب هب م1511 لاس رد اه-یسیلگنا هک یطیارش هباشم
 ینید تیعجرم نابز زا ار دوخ تابلاطم ،نارگ لاغشا تیمکاح زا سپ و درک رایتخا توکس ثعب بزح طوقس مایا
 .درک لحنم ار یثعب شترا و ثعب بزح زین اکیرمآ و تسا تیرثکا رد قارع رد هعیش هک توافت نیا اب ؛دومن حرطم
 اب نایعیش ،نیاربانب .دراد روضح نادیم رد و تسا هدرک ظفح ار دوخ یسایس و یماظن ناوت هعیش ،رگید یوس زا
 ،لاغشا زا سپ قارع تالوحت رب نایعیش ریثأت نیرتمهم .دندرک افیا مهم یشقن قارع لاغشا زا سپ ،تیعجرم تیروحم
 :زا دنا-ترابع
 ؛قارع فلتخم یاه-تیموق و بازحا زا یتموکح لیکشت یارب نارگ-لاغشا هب هدارا لیمحت .1
 ؛نآ نتشاذگ تاباختنا هب و اه-یقارع تسد هب قارع یساسا نوناق ندش هتشون .5
 ؛دوخ تشونرس نییعت رد مدرم لاعف شقن رب دیکأت و قارع رد تاباختنا یرازگرب .9
 ؛دوخ تیعمج ۀزادنا هب تموکح رد هعیش شقن رب دیکأت .4
 ؛یدهم رکشل و ردب هاپس ،هعیش یماظن تردق ظفح .2
 ؛ناریا اب یراکمه و یعیش تیب ،یعیش فالتئا ،یعیش دحتم ۀهبج لیکشت .1
 ؛یعیش تیعجرم زا قارع یسایس بازحا سپس و مدرم تیعبت .2
 .(24ص ،8891 ،یربکا) قارع رد نارگلاغشا عفانم رب یعیش عفانم حیجرت .8
 قارع دیدج راتخاس رد نایعیش تاناکما و تازایتما .1
 اه-نآ نیرت-مهم هک دنرادروخرب شیوخ یاه یژتارتسا و فادها ققحت یارب یتاناکما و تازایتما زا نایعیش
 :زا دنا-ترابع
 ؛دنتسه زین حلسم ینلعریغ ای ینلع تروص هب هعیش یاه-هورگ یخرب ؛تیناحور روحم رب ماجسنا و یهد-نامزاس .1
 اب دراوم یرایسب رد هتبلا هک دنا-مجسنم نایعیش ۀزادنا هب اهدرک طقف قارع رد ؛قارع ۀنحص رد یدج بیقر نادقف .5
 .تسا رگیدکی زا توافتم و ازجم یدایز دودح ات مه هورگ ود نیا عفانم ۀزوح هتبلا .دنراد مه فده كارتشا نانآ
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 سایق لباق نایعیش ۀعماج اب ،نآ ریاظن و ینیمزریز عبانم ثیح زا هن و تیعمج ثیح زا هن ،مه تنس لها ۀعماج
 (94ص ،1891 ،یمساق) تسین

 دیدج قارع رد نایعیش فعض طاقن .9
 همادا رد هک دراد زین یدایز فعض طاقن ،تسا رادروخرب نآ زا هک یطیارش و تاناکما مامت رانک رد قارع ۀعیش ۀعماج
 :دوش-یم هراشا دروم دنچ هب
 میژر یاه-تسایس لیلد هب اما ،هدید یناوارف تامطل و دیادش ریخا ۀهد هس یط یلک روط-هب قارع تلم دنچره (فلا
 نازیم .تسا هدش لیمحت نادنچود یمتس و تیمورحم نایعیش رب ،م1111 ۀضافتنا عوقو و ،ناریا اب گنج ،ثعب
 ،ساسح و یصصخت ،یتیریدم لغاشم رد نالغاش و یلاع یشزومآ زکارم رد هعیش ناگدرک-لیصحت رامش و یداوساب
 تیرثکا زا یرادروخرب دوجواب ،هدنیآ رد ار نانآ تیعقوم دناوت-یم رما نیمه .تسا هدوب نارگید زا رتمک رایسب
 ؛دزاس ریذپ-بیسآ ،یددع

 یلم عبانم ؛دنا-هدید بیسآ تدش هب هتشذگ یاه-ههد فرظ ،نایعیش یملع و ینید زکارم و فجن ۀیملع ۀزوح (ب
 جراخ روشک زا ای هدیسر تداهش-هب یوزوح ۀتسجرب یاه-تیصخش یخرب و ناسردم ؛تسا فیعض و دودحم نانآ
 قمع زا ار نانآ و هتسسگ یدودح ات ،یرابجا یاوزنا اه-لاس لابند هب دیلقت عجارم یعامتجا تاطابترا .دنا-هدش
 ؛تسا هتخاس رود یعیش ۀعماج تالوحت

 هتسب تالیکشت بلاق رد یماظن و یسایس یاه-تیلاعف هب رتشیب ثعب میژر اب هزرابم نارود یط ،هعیش ناضراعم (ج
 ،یگنهرف لئاسم هب هجوت زا تلفغ ثعاب ،اه-هورگ نیا یلخاد یریذپ-بیسآ شیازفا نمض ،رما نیا .دنا-هدروآ یور
 نیا و درادن ار هتشذگ کبس هب تیلاعف یاضتقا دیدج قارع هک تسا یلاح رد نیا .تسا هدش یشزومآ و یعامتجا
 ؛(51-91ص ،8891 ،یمرک ،یدنغزا) دندیدج تالوحت اب عیرس قابطنا دعتسم اه-هورگ
 ریز لیالد هب انب هعیش ۀعماج .تسا هدش یا-هزات هلحرم دراو هعیش یاه-هورگ نیب یهورگ-نورد تافالتخا (د
 :تسا یریگرد و یگدنکارپ دعتسم تدش-هب

 ؛نآ رب یتنس یسایس گنهرف هبلغ و یعیش هعماج یا-هفیاط و یا-هریشع تفاب -1
 ؛ریگارف و دحاو یبهذم–یسایس یربهر دوبن -5
 صوصخ رد رظن كارتشا و عامجا دوبن و ،ضراعتم ًااضعب و توافتم کیژولوئدیا و یرکف یاه-شیارگ دوجو -9
 یتح .تیناحور و تیعجرم ،تیالو اب تموکح طابترا و ،تسایس و نید دنویپ یگنوگچ دننام ،مهم لئاسم
 حطس رد .دنا-هدرکن هئارا مجسنم یا-هیرظن هنیمز نیا رد زین العا سلجم دننام کیژولوئدیا ۀناوتشپ یاراد یاه-هورگ
 ؛تسا هدرک قاقشنا راچد ار هعیش ۀعماج ،رالوکس و (یتهاقف) یبهذم توافتم شیارگ ود دوجو ،یلک

 دنیوج-یم قارع رد ار یضراعتم عفانم هک یفلتخم یاهروشک هب هعیش یاه-هورگ و اه-تیصخش یخرب یگتسباو -4
 یلخاد یاه-شنت رب رما نیمه .دننک-یم یرازبا یرادرب-هرهب رصانع و اه-لکشت نیا زا اه-نآ هب یبایتسد یارب و
 ؛دیازفا-یم نایعیش
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 کی چیه نونکات .هدنیآ قارع رد نایعیش ینیرفآ-شقن ۀوحن و قارع یسایس راتخاس ۀدنیآ ۀرابرد یدج رظن فالتخا -2
 ؛تسا هدرکن هئارا ار بولطم و لیدب یاه-لدم و وگلا ،هاگدید اه-هورگ نیا زا

 موادت تروصرد هژیو-هب ؛قارع رد نآ یماظن روضح و اکیرمآ اب لماعت عون ۀرابرد هجوت لباق ضراعت و ماهبا -1
 ؛قارع ۀدنیآ یسایس ماظن عون نییعت ۀلئسم اب نآ نراقت و اکیرمآ روضح
 یا-هفیاط و یا-هریشع یاه یزوت هنیک و هنایوج-ماقتنا یاه-هزیگنا دوجو و ،تاضراعت و اه-شنت یخیرات ۀقباس -2
 رگید طسوت فرشا فجن رد ییوخ دیجمدیس ماگنهدوز رورت رد ،نآ دومن نیرتزراب هک ،هعیش یاه-هورگ نایم
 ؛تسا رگ-هولج هعیش یاه-هورگ
 ،ییوخ هللا-تیآ دننام ،نیشیپ عجارم تارکفت روحمرب هک توافتم یهقف بتاکم و یرکف یاه-برشم دوجو -8
 ریذپاندیدرت یاه-هراگنا هب نانآ تویب و نادنزرف ،نادرگاش طسوت و تسا هتفرگ لکش میکح هللا تیآ و ردص هللا-تیآ
 هتخاس راوشد ار هیملع ۀزوح و نایعیش نایم رد رظن عامجا و قافو داجیا و هدش لیدبت نارگید یارب هعاطالا-بجاو و
 ؛تسا

 رد دناوتب هک (قارع لامش رد درک یاه-هناسر دننام) ریگارف و عماج یا-هناسر ۀکبش نادقف و یطابترا ماظن فعض -1
 راد-هدهع ار راظتنا دروم یطابترا یاهدرکراک ،تردق هب نایعیش یبایهار مدع یلامتحا طیارش ای ینونک راذگ تیعضو
 ؛دوش
 ؛نانآ تنس لها یابقر زا تیامح و ،نایعیش یبای-تردق هب یبرع یاهروشک عطاق تیرثکا تیساسح -11
 ینیرفآ-شقن ندرک طورشم و ،ناریا ینعی ،نانآ یا-هقطنم دحتم نیرت-مهم اب نایعیش دنویپ اب اکیرمآ تفلاخم -11
 ؛ناریا اب ندرکن یراکمه و یهارمه هب هدنیآ قارع رد اه-نآ
 نایم تسسگ ،ییارگ-هقرف ثعاب هک هعیش ذوفناب رصانع و نویناحور نایم رد یفارحنا یاه-نایرج یخرب ذوفن -51
 دوش-یم ناریا زا كاکفنا صوصخرد مجاهم یاهورین یویرانس اب نایعیش یزاس-هارمه و ،تیعجرم داهن و تیناحور
 (11ص ،5891 ،هانپ قح)
 نایعیش یبای-تردق ربارب رد اکیرمآ عضوم-1
 هژیو هب ؛دوش تموکح هب یقارع ضراعم نایعیش دورو عنام ادتبا زا هک دش ثعاب هعیش هب اکیرمآ یدامتعا-یب
 هعیش ناضراعم مه هزورما و دروخ تسکش تسایس نیا هتبلا .درک یریگ-عضوم قارع هب ردب هاپس دورو صوصخرد
 رصانع درک شالت دعب ۀلحرم رد اکیرمآ .دننک-یم ینیرفآ-شقن یدیلک یاه-تیلوئسم رد ،ردب هاپس نالوئسم مه و
 غیلبت هدرتسگ روط هب هقطنم رد ار هعیش اب فالتئا راعش و دهد رارق تردق سأر رد ار هعیش یاهرالوکس و کیئال
 ،دعب هلحرم رد .دندرک فذح ار اهرالوکس ،تیعجرم هب دامتعا اب مدرم و دروخ تسکش زین تسایس نیا .دندرک
 دضرب ار یا-هبناج-همه تامادقا اما ؛دریذپب تاباختنا قیرط زا ار تموکح ،تیعجرم راشف تحت دش ریزگان اکیرمآ
 :زا دناترابع تامادقا نیا نیرت-مهم .درکزاغآ هعیش
 ؛ینس و هعیش نیب فالتخا داجیا .1
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 و عافد یاه-هناخ-ترازو ًاالمع اکیرمآ .دراد رارق نآ سأر رد هعیش هک یمدرم تموکح یدمآراک زا یریگولج .5
 ؛دنک هدافتسا اهنآ زا یعیش تلود دادن هزاجا و تفرگ تسد رد ار قارع تینما متسیس
 ؛هعیش ربارب رد یرازبا هباثم هب ،تموکح هب اه-یثعب ندنادرگزاب یارب شالت .9
 ؛یدهم شترا و ردب یاهورین نایم هژیو-هب ،هعیش نیب فالتخا و یریگرد داجیا یارب شالت .4
 ؛قارع رد ناریا ۀرهچ بیرخت یارب شالت .2
 یاه-تموکح قیرط زا ،هنایمرواخ رد هژیو-هب ،هعیشدض ۀهبج لیکشت یارب شالت و هعیش دضرب هدرتسگ تاغیلبت .1
 (14ص ،8891 ،یربکا) هدناشن-تسد
 قارع رد 1115 یناملراپ تاباختنا رد یعیش یاه-فالتئا-11
 هدنیامن 259 نییعت یارب ،مادص تموکح طوقس زا سپ قارع ناگدنیامن سلجم هرود نیمود ،م1115 سرام 2 رد
 .تسا روشک نیا روهمج-سیئر و ریزو-تسخن هدننک-نییعت و قارع رد یراذگ-نوناق داهن ،سلجم نیا .دش رازگرب
 ـ دش-یم لیکشت ینس و هعیش رالوکس بارعا زا رتشیب هک ـ یوالع دایا یربهر هب «هیقارعلا» فالتئا ،تاباختنا نیا رد
 رد یسرک 18 اب ،قارع ریزو تسخن ،یکلاملا یرون یربهر هب «نوناق تلود» فالتئا ،تسخن هاگیاج رد یسرک 11 اب

 سلجم» نوچمه قارع یارگ-مالسا نایعیش مهم یاه-نامزاس زا هک ـ «قارع یلم» فالتئا .دنتفرگ رارق مود هاگیاج
 تبسن هب ،بازحا ۀیقب و تسشن موس هاگیاج رد یسرک داتفه اب ـ دش-یم لیکشت «ردص نایرج» و «یمالسا یالعا
 ینس بارعا یلصا فالتئا هک «قفاوت ۀهبج» .دنتفرگ رارق رگید یاه-هاگیاج رد ،دندروآ تسد-هب هک ییاه-یسرک
 .داد صاصتخا دوخ هب ار سلجم یاه یسرک زا یسرک شش ،تسا قارع
 بسک یارب یتاباختنا گرزب فالتئا هدزاود بلاق رد ،یسایس نایرج 211 زا دزمان 5211 ،م1115 لاس تاباختنا رد
 رد .دش رازگرب یا-هریاددنچ ماظن و زاب تسیل متسیس بلاق رد تاباختنا و دنتخادرپ تباقر هب یناملراپ یسرک 259
 ناتسا هب ،دصرد داتشه خرن اب تکراشم نیرتالاب هک دندرک تکرش قارع مدرم زا دصرد 4/51 زا شیب ،تاباختنا نیا
 ۀرود یسایس یاه-فالتئا ندروخ مهرب ،م1115 لاس رد قارع یناملراپ تاباختنا یاه-یگژیو زا .دوب طوبرم كوهد
 لیکشت یبهذم و یموق فلتخم یاه-هورگ زا اه-فالتئا نیا رتشیب .دوب دیدج یاه-فالتئا یریگ-لکش و ،لبق

 هلئسم نیا .دنراد روضح نامز-مه یموق و ینید یاه-تیلقا رگید و ننست لها ،نایعیش اهنآ رتشیب رد و دنا-هدش
 دنا-ترابع ،تاباختنا زا هرود نیا رد نایعیش یاه فالتئا نیرت-مهم زا .دش فلتخم یاه-فالتئا نیب ارآ میسقت ثعاب
 :زا

 یوالع دایا یربهر هب «هیقارعلا تسرهف» ای قارع یلم شبنج-
 رارق رالوکس ۀعیش تیصخش ،یوالع دایا یربهر تحت و تسا فورعم «هیقارعلا تسرهف» هب هک قارع یلم شبنج
 ینعی ،اه-یسرک نازیم نیرتشیب ،دصرد 28/25 لداعم ،یأر 891.191.5 بسک اب یناملراپ تاباختنا رد تسناوت ،دراد
 یلم قفاوت» :زا دنا-ترابع ،فالتئا نیا یلصا بازحا .دهد صاصتخا دوخ هب ار یسرک 259 عومجم زا یسرک 11
 اب ،قلطم حلاص یربهر هب «قارع یلم یوگو تفگ ۀهبج» و ؛رالوکس یعیش شیارگ اب ،یوالع دایا یربهر هب «قارع
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 شبنج» .دنک-یم یگدنیامن ار قارع رالوکس نایعیش زا یشخب و بهذم-ینس تیعمج ًااتدمع هک رالوکس ینس شیارگ
 (دیدج یاه-یثعب و اه-ینس ،اهرالوکس ،نایعیش) قارع حرطم یسایس یاه-تیصخش زا یبیکرت عقاو رد «قارع یلم
 زا یشخب نینچمه .دنا-هدوب ارگ-مالسا یعیش یاه فالتئا لباقم رد دنمتردق یفالتئا داجیا یپ رد هک تسا
 .دنا-هتسویپ تسرهف نیا هب زین یلبق ینس یاه-فالتئا

 یکلام یرون یربهر هب نوناق تلود فالتئا-
 5 ،151 ،541 اب ،یناملراپ تاباختنا رد تسناوت ،قارع ریزو-تسخن ،یکلام یرون یربهر هب «نوناق تلود فالتئا»
 و دهد صاصتخا دوخ هب ار اه-یسرک زا دصرد 12/25 رگید ترابع هب ای ،یسرک 259 عومجم زا یسرک 18 ،یأر
 هب ،فالتئا نیا یلصا یاه-تیصخش و بازحا .دروآ تسد-هب ار اه یسرک نازیم نیرتشیب «هیقارعلا تسرهف» زا دعب
 :دنشاب-یم حرش نیا

 ؛ور-هنایم ۀعیش شیارگ اب ،یکلاملا یرون یربهر هب «هوعدلا بزح» -
 ؛رابنا ،یا-هلیبق ،ینس شیارگ اب ،نامیلسلا متاح یلع خیش یربهر هب «رابنا تاجن یلم ههبج» -
 ؛«هیقارعلا تسرهف» قباس وضع ،رالوکس ۀعیش شیارگ اب ،لیهس هیفص و ظفاحلا یدهم یربهر هب «عمجتلا» -

 یط ،راب نیتسخن یارب و تسا هدش یحارط یکلام یرون تیریدم و تیصخش لوح لوا ۀلهو رد نوناق تلود فالتئا
 یاهاروش یسرک 144 عومجم زا یسرک 151 بسک اب و تفرگ لکش م1115 لاس رد یناتسا یاهاروش تاباختنا
 .دروآ تسد-هب یهجوت لباق تیقفوم ،یناتسا

 لیلد هب یکلام یرون اما ؛دوب «قارع ۀچراپ-کی فالتئا» وضع ،م2115 لاس یناملراپ تاباختنا رد هوعدلا-بزح
 ،قارع رد تینما و تابث داجیا رد و تلود ییاراک و هتشذگ لاس دنچ رد یریزو-تسخن دنسم رد شیاه-تیقفوم
 ار درک و ینس یاه-هورگ ات دیشوک اتسار نیا رد یو .دنک داجیا یا-هقرفارف و ارگ-یلم ،لقتسم یفالتئا ات درک شالت
 هباثم هب «قارع یلم فالتئا» هب «نوناق تلود فالتئا» نتسویپ یارب ییاه-شالت دنچ ره .دنک دراو دوخ فالتئا رد زین

 زا ،قارع یلم فالتئا یوس زا یکلام طورش نتفریذپن اب اما ،دش ماجنا یعیش یاه-هورگ نداد ششوپ یارب یرتچ
 تروص هب نوناق تلود تسرهف ،یکلام هب یریزو-تسخن تسپ و فالتئا یاه-یسرک دصرد هاجنپ صاصتخا هلمج
 .دش م1115 یناملراپ تاباختنا دراو لقتسم
 میکح رامع یربهر هب قارع یلم فالتئا-11
 تاباختنا رد یعیش ریگارف فالتئا ناونع-هب «هچراپ-کی قارع فالتئا» نیشناج عقاو رد هک ،قارع یلم فالتئا
 عومجم زا یسرک داتفه م1115 لاس یناملراپ تاباختنا رد تسناوت ،تسا هوعدلا بزح یاهنم ،م2115 لاس یناملراپ
 و بازحا .دوش لیدبت دنمتردق فالتئا نیموس هب و دروآ تسد هب ار اه-یسرک زا دصرد 94/11 لداعم ،یسرک 259
 :زا دناترابع فالتئا نیا یاه-تیصخش
 هعیش شیارگ اب ،میکحرامع یربهر هب قارع یمالسا یالعا سلجم .1
 هعیش شیارگ اب ،یرماع یداه یربهر هب «ردب نامزاس .5
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 ارگ-یلم ـ هعیش شیارگ اب ،ردص ادتقم یربهر هب ردص نایرج .9
 هعیش شیارگ اب ،یمشاهلا مشاه یربهر هب یمالسا تلیضف بزح .4
 رالوکس ۀعیش شیارگ اب ،یبلچ دمحا یربهر هب قارع یلم ۀرگنک .2
 یعیش شیارگ اب ،یرفعج میهاربا یربهر هب «یلم حالصا شبنج .1
 یراکمه بسک رد ینادنچ تیقفوم ،تسارگ-مالسا یعیش یاه-هورگ ۀدنریگربرد ًااتدمع هک «قارع یلم فالتئا»
 زا یهجوت لباق نازیم تسناوت لاح نیا اب ؛درواین تسد هب یا-هقرفارف یا-ههجو شیامن یارب درک و ینس یاه-هورگ
 .(51-1ص ،1891 ،یمیرکریم) دهد صاصتخا دوخ هب ار قارع بونج نایعیش یارآ
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 نایعیش رایتخا رد یرازبا و تصرف ،هقطنم نیا رب نایعیش طلست و ایرد اب طابترا و ،بونج رد زاگ و تفن عبانم دوجو
 یرازبا هباثم هب هقطنم نیا ،نیاربانب .دیآ-یم باسح-هب شلاچ ،ماوقا رگید یارب تصرف نیا ،تبسن نیمه هب .تسا

 نیا اریز ؛دیآ یم رامش هب قارع نایعیش یارب ساسح یا-هلحرم ،ینونک ۀلحرم .تسا قارع نایعیش رایتخا رد یسایس
 رد طلسم یتردق ناونع هب ار دوخ ،ندوب هیشاح رد لاس اهدص زا سپ هک تسا هدش مهارف هورگ نیا یارب ناکما
 بلاق قارع هعیش ۀعماج دیدج یبالقنا یاه-هتساوخ ،مادص میژر طوقس زا سپ .دنک حرطم قارع یسایس ۀصرع
 یتح و ییاکیرمآ ناراذگ-تسایس یارب هک هدمآ دوجو-هب اهنآ نیب رد یسایس كرحت زا یجوم و هدرک ادیپ یا-هزات

 اهنت ییاکیرمآ نارگ-لاغشا ،رضاح لاح رد هک دنا-هتفایرد نایعیش عقاو رد .تسا هدوب هدننک-ریگ لفاغ قارع یاه-ینس
 هطبار ندش ینارحب لماع نیرت-یلصا هلئسم نیمه .دنا-هتشادزاب یسایس تردق هب ندیسر زا ار نایعیش هکدنا-یلماع
 نتفرگ تردق دهاش هچرگا .تسا هدش روشک نیا رد اه-ییاکیرمآ روضح عوضوم و قارع ۀعیش ۀعماج نیب
 ۀدنیآ رد فادها دربشیپ یاه-هار ۀرابرد اه-هورگ نیا یلو ،میتسه یسایس بازحا بلاق رد یعیش فلتخم یاه-هورگ
 نیا .دراد دوجو یعیش یاه-فالتئا رگید و هیقارعلا تسرهف نیب هک یفالتخا دننامه ؛دنراد فالتخا مه اب قارع
 قارع رد رترب عضوم نتشاد اب یعیش یاه-هورگ .تسا هدرک هجاوم ماهبا اب ار قارع تالوحت ۀدنیآ یدودح ات هلئسم

 تابث و تینما داجیا و دوخ تیعمج یالاب تبسن یانبم رب یسایس تردق زا یرتشیب مهس هب یبایتسد لابند هب دیدج
 و ،نایعیش طلست زا یریگولج یاتسار رد زین ینس یاه-هورگ .دنا-تیمکاح رد طلسم هورگ ناونع-هب روشک نیا رد
 یتامادقا اب تفلاخم و ،نوگانوگ یاهرازبا اب قارع دیدج یسایس راتخاس رد نانآ تردق یزاس-هنیداهن رد یشارت-عنام
 ددجم یایحا و یساسا نوناق یرگنزاب ددصرد ،روشک نیا لامش و بونج رد هژیو-هب ،مسیلاردف و ییادز-یثعب دننام
 نادقف ،یلخاد یاه-هورگ عفانم و فادها رد دوجوم تافالتخا و تاضراعت ،نیاربانب .دنا-قارع رد دوخ یتنس شقن
 رد یلم مهس و یسارکومد یندم تنس نادقف ،یعیش و تنس لها یاه-هورگ نیب ییارگمه و هحلاصم یاه-هنیمز
 نیمود ناریا زا سپ قارع .تسا هدرک هجاوم لکشم اب ار قارع یتینما طیارش و یسایس دنور ،تیریدم تردق ۀصرع
 شقن روشک ود طباور ۀدنیآ رد دناوت یم نیا .دنهد یم لیکشت نایعیش ار نآ تیعمج تیرثکا هک تسا یروشک
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 ،یسایس فلتخم یاه-هصرع رد طباور دهاش ،روشک ود طباور خیرات لوط رد هک هنوگ-نامه ؛دشاب هتشاد ییازسب
 .میا-هدوب یداصتقا و یگنهرف ،یعامتجا

 ىپ رد ،ورنیازا و هدید نایز شعاد تامجاهت و تامادقا زا قارع ناگیاسمه همه زا شیب یمالسا یروهمج
 یروشک ینعی ،اکیرمآ تسد هب شعاد ینوگنرسرگا ،لاح نیعرد .تسا تابثاب و ىداع لاح هب طیارش ندنادرگزاب

 هب ،قارع رد اکیرمآ روضح ،هدرک زورب هتشذگ ههد هس رد ناریا و نآ نیب تموصخ نیرتشیب هکدریگب تروص
 تموکح زا تیامح تروص هب مه ینونک عضو رد ضراعت نیا .دماجناىم ناریا رد ضراعتم و هناگود یساسحا
 .دراد همادا قارع رد روشک نآ روضح و اکیرمآ اب هنالاعف تفلاخم ،لاح نیع رد و هعیش تیرثکا
 رد ىگنهرف و ىعامتجا ،ىموق عونت نتشاد،دراد ىزرم تینما رب ىمیقتسم ریثأت هک اهروشک ىزرم ىاهىگژیو زا ىکی
 نایرج ىکی ؛دنوش میسقت هتسد ود هب نیشنزرم تنس لها نایم رد ىمالسا ماظن نافلاخم .تسا ىزرم ىحاون

 دنمتردق ىاهنایرج و ا.ا.ج هیلعرب هدرتسگ تاغیلبت لیلد هب ناتسدرک و ناتسچولب و ناتسیس ىاهناتسا رد هک ؛هعیشدض
 دض وردنت ىاهنایرج زورب ىارب ىیا هناهب نایعیش درکلمع زا ىیاعدا قیداصم ىیامنگرزب اب ،ىزرمارف ىسایس و ىلام
 تنس لها نیب رد ىا هشیر تروص هب هچرگا هک؛تیباهو نایرج مود .تسا هدومن تیوقت تنس لها نیب رد ار هعیش
 و ىنید سرادم داجیا هصرع رد هژیو هب ریخا ىاهلاس رد هدرتسگ ىاه ىراذگ هیامرس و تاغیلبت ىلودرادندوجو ناریا
 نیشن ىنس قطانم رد نویناحور ىخرب و ناناوج بذج بجوم اه یدوعس ىوس زا هدرتسگ ىلام ىاهکمک و دجاسم
 زا ىلم ماجسناوداحتا فیعضتو ناگیاسمهاب ىگنهرف -ىسایس فاکش شیازفا اذل .تسا هدیدرگهورگ نیا هب ناریا
 .19: 2891 ،دیعسروپ) دشابىم ىنس و هعیش تافالتخا دیدشت و ىیارگهقرف زا ىشانتادیدهت نیرتمهم
 یروهمج یسایس ماظن تیصخش یانعم هب تیوه .تفای رییغت زین تیوه ینوناک هطقن یمالسا بلاقنا عوقو زا سپ
 رصانع نیا هتبلا هک هتفای ماوق یرگ یبلاقنا و ندوب دهعتمریغ ،تیمالسا ،تیناریا نوچ یرصانع ریثأت تحت یمالسا
 نآ تیمها و تسا ییارگمالسا ناریا یمالسا یروهمج ماظن رد تیوه هدنهد ماوق یلصا رصنع .دنرادن یناسکی نزو
 كرد روشک یا هیاپ دانسا ناونع هب 4141 زادنا مشچ دنس و ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق دیکات زا ناوت یم ار
 نایلاس رد ناریا رگید یاهتضهن ریاس زا ار یمالسا بالقنا هچنآ هک دراد نیا رب هراشا یساسا نوناق همدقم .درک
 یساسا نوناق مود و لوا لوصا ساسا رب نینچمه .تسا نآ ندوب یمالسا و ندوب یبتکم دنک یم زیامتم هتشذگ
 هیاپ رب و هتفرگ لکش نآرق و لدع تموکح هب هنیرید داقتعا ساسا رب هک تسا یتموکح ناریا یمالسا یروهمج
 .)مود و لوا لوصا و همدقم ،ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق(دراد رارق داعم و یهلا یحو ،اتکی یادخ هب نامیا
 نیاربانب(. 4141زادنا مشچدنس(تسا هدش فیرعت یبلاقنا و یمالسا یتیوه اب ناریا 4141 زادنا مشچ دنس رد نینچمه
 لصاح نآ زا یسایس ماظن تیعورشم هک تسا یمالسا یروهمج تیوه شخب ماوق رصنع نیرتمهم یعیش مالسا
 دهعت و مالسا ظفح یسایس ماظن هژیوراک نیرتمهم(. 151:8291،ینیمخ(تسا یمالسا تلود ،تلود هک ارچ .دوشیم
 زا یبلاقنا یتئارق ناونع هب هعیش .دوشیم فیرعت نآ بسح رب یلم فادها و عفانم و تسا یمالسا یاهشزرا و نامرآ هب
 زیامتم ایند نانامسم ریاس زا ار ناریا ناناملسم هچنآ و دراد رارق ناریا یمالسا یروهمج ییارگ مالسا نوناک رد مالسا
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 لها یسایس ماظن و )تیلاو و تماما هیرظن رب ینتبم(هعیش یسایس ماظن توافت و یعیش تیوه رب دیکات دنک یم
 یارب یفیاظو و تلاسر هعیش یمالسا تلود کی ناونع هب ناریا یمالسا یروهمج ساسا نیا رب .تسا )تفلاخ(ننست

 رب یعیش– یمالسا تیوه دیکات زا یشان رما نیا هک درب یم رتارف ینیمزرس هدودحم زا ار نآ هک تسا لئاق دوخ
 یردارب ،تردق كرادت و بسک ،یریذپان هطلس ،لیبس یفن دعاق دننام یلوصا .تسا ییارگتلم یاج هب ییارگتما
 عفر یارب یعفادت داهج ،مالسا ناهج تدحو ،مالسا هب توعد ،نیملسم ریغ یتسود بلج و بولق فیلات ،یمالسا
 دحاو لدع تموکح و ینامرآ هعماج لیکشت و ناهج نافعضتسم زا تیامح ،یزیتس رابکتسا ،مالسا رارقتسا عناوم

 ماما رظن رد هتبلا(. 281-125؛1291،یعخن(دهدیم لکش ار ناریا یمالسا یروهمج ماظن یعیش-یداقتعا ناینب یناهج
-یمالسا ار سلجم یگژیو یمالسا یاروش سلجم هب یمایپ رد هلمج زا و دراد یناریا-یمالسا یتیوه ناریا ینیمخ
 ریغ نیناوق بیوصت هار رد دیاب شلات مامت هکتسا یمالسا تهج نآ زا"سلجم ناشیا رظن رد .دنادیم نآ ندوب یلم
 هتکن اما(. 149:8291،ینیمخ(تسا هدیشوج تلم نتم زا هک نوچ تسا یلم و دشاب مالسا سدقم ماکحا اب فلاخم
 ماما فده ،تسا مالسا قیرط زا ناریا هب تمدخ شفده هک یمالسا ییارگیلم نامتفگ فلاخ رب هک تسا نیا رد مهم

 ییارگمالسا ،یمالسا یروهمج تیوه یلصا رصنع تهج نیمه هب و دوب ناریا قیرط زا مالسا هب تمدخ ینیمخ
 ،نیفعضتسم زا تیامح بلاق رد ناریا یجراخ تسایس رد یعیش تیوه درکراک(. 111:9191،ناگرزاب( تسا یعیش
 ماظن هنلاداعان یاهراشف ربارب رد تمواقم و یزیتسرابکتسا ،یبلط قح ،یبلط تداهش ،یروحم تلادع ،یزیتس ملظ
 یروهمج ماظن یارب یلم شقن نییعت تسخن :تسا هتفرگ تروص قیرط دنچ زا رما نیا هک هدش رولبتم للملانیب
 مود .ددرگیم رب نیفعضتسم یماح و عیشت و مالسا عفادم نوچمه یلمارف فیلاکت و تیلوؤسم هب هک ناریا یمالسا

 بلاق موس .دوش یم یجراخ تسایس رد یمالسا تیوه عفانم ناحجر بجوم هک یلم فادها و عفانم هب یهد لکش
 و لوحت یلصا لحارم نییعت ثعاب مراهچ .دزاس یم مهارف یجراخ طیحم تایعقاو ریسفت و انعم یارب ار یصاخ
 یشزرا ماظن تیاهن رد و دوش یم روشک هدنیآ یارب یقفا و یلعف تیعضو زا یریوصت هئارا اب یعامتجا-یسایس لماکت

 (. 11-51؛8891،یدابآزوریف یناقهد(دنک یم مهارف اهروشک ریاس و ناریا تسایس هرابرد تواضق یارب ار یصاخ
 یبلط لالقتسا رب یگشیمه دیکات و یزیتس هناگیب یعون ندمآ دوجو هب ناریا یمالسا یروهمج مهم یتیوه مود رصنع
 و یوروش یولهپ نارود رد رگا .تسا ناریا یلخاد روما رد گرزب یاهتردق تلاخد هقباس رطاخ هب هنازیتسبرغ
 میکحت و قدصم دمحم تلود طوقس رطاخ هب زین اکیرمآ یمالسا بلاقنا زا سپ دندوب یهاگن نینچ لماع ناتسلگنا
 باتزاب یمالسا بلاقنا ناربهر هاگن رد یزیتساکیرمآ هرهچ رد یزیتس هناگیب و دش هفاضا دراوم نیا هب هاش دادبتسا
 یریگتهج هک تسا انعم نیا هب "یبرغ هن ،یقرش هن" تسایس رب ناریا یمالسا یروهمج دیکات یتیهام نینچ اب .تفای

 رطاخ هب للملا نیب ماظن رد دوجوم هنلاداعان مظن هکلب دشاب لاعفنا و یفرط یب رب ینتبم اهنت دناوتیمن یجراخ تسایس
 بولطم مظن ات دوشیم هدیشک شلاچ هب لاعف تروص هب یمالسا تیوه هناهاوختلادع نامرآ و هطلس ماظن اب هزرابم
 یاهتردق اب ناریا لباقت .دبای رارقتسا تسا یناهج لدع تموکح لیکشت و ینامرآ هعماج هب ندیسر شفده هک هعیش
 ار هنایمرواخ کیتیلپوئژ رد یگنهرف-یتیوه ذوفن یارب شلات .درک كرد دیاب رظنم نیا زا رد ار اکیرمآ هژیو هب گرزب
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 قارع یلاعا سلجم ،هوعدلا بزح دننام یعیش بازحا اب طباور میکحت رد ناریا یجراخ تسایس درکلمع رد ناوت یم
 هزوح نیا رد ناریا .درک هدهاشم نیرحب نایعیش شبنج زا تیامح و نانبل رد للها بزح ،قارع رد ردص نایرج و
 ،نیموصعم همئا رهطم یاه مرح یزاسزاب بلاق رد سدقم نکاما یبهذم یاهتیفرظ زا یریگ هرهب اب ات تسا هدیشوک
 دوخ یزرمارف یاه هناسر زا هدافتسا و قارع رد نیعبرا مسارم یرازگرب نوچمه یبهذم یاهییامهدرگ رب دیکات
 .دهد شیازفا هقطنم رد ار دوخ یتیوه ذوفن یویتسرپ و ملاعلا نوچمه
 عبانم
 لاس ،یسانشهعیش ۀمانلصف ،«ریخا یاه هدس رد قارع یعامتجا و یسایس تالوحت رد یبهذم ناربهر و نایعیش شقن»،یفطصم ،یمق یمالغ

 .1891 ،21 ۀرامش ،مجنپ
 .1891 ،1 ۀرامش ،مهدزیس لاس ،یدربهار تاعلاطم ۀمانلصف ،«اهویرانس و عفانم :هدنیآ قارع رب رثؤم نارگیزاب» ،یلعدمحم ،یمساق
 .4891 ،یسانش هعیش ،مق ،یزیربت هجیدخ ۀمجرت ،هدششومارف ناناملسم ،برع نایعیش ،رلوف ،ماهارگ
 .1891 ،295شهوژپ دک ،یسایس تنواعم شهوژپ و شزومآ لک هرادا ،نارهت ،قارع رد یناملراپ تاباختنا ،یمیرکریم
 .221-281تاحفص ،4هرامش ،ناتسمز ،مشش لاس ،یجراخ طباور همانلصف ،«اپورا تینما و یطارفا نویداهج» :(9191) زوریپ ،یدزیا

 لاس ،یراذگ تسایس همانهر همانلصف ،«للملا نیب ماظن رد ناریا هدنزاس و رثوم لماعت ققحت یاهدربهار» :(1191) شخبناهج ،یدزیا
 .94-21تاحفص ،9هرامش ،1191 راهب ،مود

 هرامش ،ناریا همانزور ،یهلا حتف نمحرلادبع زا وگتفگ ،«شعاداسپ رصع رد مسیرورت یاهویرانس» ،(1191)دمحا ،یناتسدرا شیاشخب
 .دادرم موس ،1221

 .یلم عافد یلاع هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،نراقتمان گنج ،(4891)شناد ،هداز نایک
 ماما هاگشناد تاراشتنا ،ینسحم مارهب و ینهآ اضردحم همجرت ،(یگنهرف یایفارغج/مود دلج) یماظن یایفارغج ،(2891) ما ،ناج ،زنیلاک

 (ع) نیسح
 ینیسح یدهمدیس :همجرت ،لیاسم و میهافم ،هنیشیپ لوا دلج هنایمرواخ کیژتارتسا یایفارغج ،(9891)یواکراه تربار و یرفج ،پمک

 .یدربهار تاعلاطم هدکشهوژپ تاراشتنا ،نیتم
 .نارهت رصاعم راربا تاقیقحت و تاعلاطم هسسوم تاراشتنا ،نادراک سابع همجرت ،یناهج ماظن کیتلپوئژ ،(2891)درانرب لوئاس ،نهوک
 لاس ،مالسا بتکم ،یمالسا تاقیقحت زکرم ،ینید یاه شزرا دض رب هبناج همه زیتس :ثعب بزح تسایس ،(9191)اضرمالغ ،هراوز یلگ

 .2 هرامش ،24
 .نمآ رشن :نارهت یتسارف یلع همجرت ،کیتلپوئژ رد اه هشیدنا و لماوع ،(8291)سیرتاب ،نلبیژ و ویا ،تسکال
 .لوا دلج ،یوضر سدق ناتسآ ،دهشم ،روپ سابع دمحم همجرت ،قارع نیون خیرات ،1891 ،بف ،رام
 .تمس تاراشتنا ،ییایفارغج تسایس و یسایس یایفارغج ،(1891)زوریپ ،هداز دهتجم
 هدکشناد دشرا یسانشراک  همان نایاپ روشک نیا یعامتجا-یسایس تالوحت رد قارع نایعیش شقن یسررب ،(2891)یدهم ،یتخدیب یدّدمحم

 .زکرم دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یسایس مولع
 .ناناج رشن :نارهت ،طوقس ات روهظ زا یتسیرورت یاه هورگ ،(5191)نسحم ،مدقم
 .گنج یلاع هرود تاراشتنا :نارهت ،ییانمتدمحم و یردیح دیجملادبع همجرت ،نراقتمان گنج ،(5891)تنک ،یزنکم
 .نارهت .نامتفگ گنهرف رشن ،یرذون نیسح همجرت ،نامتفگ یاه هیرظن رب یا همدقم ،(1891)نایاد ،لناد کم
 .سموق رشن تاراشتنا ،ماوق یلعلادبع :همجرت ،لود نایم طباور هلاعلاطم یگنوگچ یساملپید ینابم ،(1891)ناج ،نیل کم
 .نارهت ،تمس تاراشتنا ،رصاعم یمالسا یاه شبنج ،(1191)دمحا دیس ،یقثوم
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 .یمالسا گنهرف رشن رتفد ،نارهت ،قارع هب اکیرمآ مجاهت تالاقم هعومجم ،یزوریپ ای تسکش ،(5891)دیمح ،ییالوم
 .حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس تاراشتنا ،یوفص و ردیح ریم هرد همجرت ،یسایس یایفارغج رب ون یدمآرد ،(1291) دراچیر ،ریوم
 .هجراخ روما ترازو یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد تاراشتنا ،ناریا یسایس یایفارغج رب یا همدقم ،(1891)یدهم ،یئانیم
 یاهورین ییایفارغج نامزاس رشن ،نارهت ،کیتلپوئژ لئاسم رب دیکأت اب قارع روشک یایفارغج ،(1191)یلع ،روپدمحم ؛نسح دمحم ،یمان

 .مهد پاچ .حلسم
 یایفارغج نامزاس تاراشتنا ،ناریا یتموکح یاه تختیاپ و اهداهن باختنا رد یایفارغج لماوع شقن ،(8891) نارگید و نسحدمحم ،یمان

 .حلسم یاهورین
 .مود هرامش ،مجنپ لاس ،کیتلپوئژ همانلصف ،هنایمرواخ رد ناریا کیمونوکاوئژ هاگیاج لیلحت ،(8891)یسابع اضریلع و نسحدمحم ،یمان
 .(ع)قداص ماما هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،یراختفا رغصا همجرت ،مرن تردق ،(2891)فزوج ،یان
 زکرم ،نارهت ،هنایمرواخ یمالسا یاه-شبنج همانشهوژپ ،ردص حانج ؛قارع نایعیش یسانش-نایرج .5891 ،سابع ،ییاجزوریف یفجن

 .کیژتارتسا تاقیقحت
 .11 هرامش .مهدزاود لاس .کیتاملپید یرهشمه همانهام .قارع یا هقطنم تینما دیدج تسایس ،(9891)دیمح ،نایداه
 .راگن و شقن راشتنا :نارهت ،رفعار نیسح همجرت ،تردقو نامتفگ :هیقب و برغ ،(5891)تراوتسا ،لاه
91) سیوج ،یلیو  .تاعالطا :نارهت ،یمالغ شوهم همجرت ،قارع نایعیش یمالسا تضهن ،(89
 .یژرنا یللملا-نیب تاعلاطم هسسؤم :نارهت ،قارع یروشک شرازگ هعومجم ،(4191)یدهم ،یفسوی
 اضریلع همجرت ،ستیفیرگ نیترام هتساریو ،مکی و تسیب هدس یارب للملا نیب طباور هیرظن :رد دینیبب .«ییارگ عقاو» ،(9191)نیلاک ،نملا

 .ین رشن :نارهت ،بیط

 رتفد ؛یمالسا دازآ هاگشناد یشهوژپ تنواعم ،نارهت .«سراف جیلخ یتینما -یسایس ماظن و دیدج قارع ،ناریا» ،(2891)ناهیک ،رگزرب
 .ملع دیلوت شرتسگ

 .ین رشن :نارهت .بیط اضریلع همجرت .للملا نیب طباور رد هیرظنربز و هیرظن ،(8891)درف ،فونرچ
 .تمس :نارهت .ناریا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس ،(8891)لالجدیس ،یدابآزوریف یناقهد
 .تمس :نارهت .للملا نیب طباور یاه هیرظن رد لوحت ،(2891)اریمح ،هدازریشم
 .هجراخروما ترازو رشن :نارهت .هدازینیگچ یلعمالغ همجرت .گرزب یاهتردق یدژارت ،(9191)ناج ،رمیاشریم
 .2 هرامش ،5 لاس ،یزکرم یایساروا تاعلاطم هلجم .«ناریا یجراختسایس رد ییارگهقطنم» ،(8891)ناهیک ،رگرزب
 لاس ،یدربهار تاعلاطم همانلصف .«هنایمرواخ تالوحت و اکیرما یجراخ تسایس تارییغت» ،(9191)رغصا ،نایروصنم و نیسح ،یدمحاروپ

 .4 هرامش ،2
 .9 هرامش ،مهدزای لاس ،یسایس مولع همانشهوژپ .«امابوا هرود رد هدحتم تالایا نالک یژتارتسا :نزاوت دیدجت» ،(4191)دمحم ،یدیشمج
 یارگ مالسا بزح ندیسر تردق هب زا سپ هیکرت و ناریا طباور رد ارگاو و ارگمه لماوع» ،(1191)دیجم ،رالاسوید و لالج ،هشخرد

 .2 هرامش ،9 هرود ،اضر رهش دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یللملا نیب و یسایس تاقیقحت همانلصف .«هیکرت رد هعسوت و تلادع
 .لوا هرامش ،مهدزاود لاس .یسایس مولع همانشهوژپ .«هنایمرواخ دیدج کیتیلپوئژ و للملا نیب ماظن» ،(2191)دومحم ،ملقلا عیرس
 ،مهدفه لاس ،مالسا ناهج یدربهار تاعلاطم همانلصف .«امابوا یاکیرمآ یا هقطنم یماظن یژتارتسا جیاتن یبایزرا» ،(2191)نارماک ،یمراط

 .2 هرامش
 .89 هرامش ،4 لاس ،هاگن همانهام .«یمجاهت مسیلائر رب یاهمدقم» ،(9891)هلا حور ،لماک
 دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یللملا نیب یسایس تاقیقحت همانلصف .«امابوا یجراخ تسایس دقن و یسررب» ،(4191)نیسح ،درف یمیرک

 .25 هرامش ،2 هرود ،اضرهش
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 ات تیلوؤسم یراذگاو زا ؛امابوا یا هنایمرواخ دربهار» ،(2191)داوجدیس ،هداز هعمج ماما و اضردمحم ،یکلم ؛دازرف ،یمیهاربا هدازدمحم
 .85 هرامش ،8 هرود ،اضرهش دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یللملا نیب یسایس تاقیقحت همانلصف .«دودحم یهارمه

 تاقیقحت همانلصف .«امابوا كاراب تلود و اکیرمآ هدحتم تالایا یجراخ تسایس یاه تیوه» ،(5191)یلع ،داژن حالف و دوعسم ،یبلطم
 .21 هرامش ،2 هرود ،اضرهش دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یللملا نیب یسایس

 لاس ،تسایس و قوقح هلجم .«اهدمایپ و فادها :یقرش یاپورا رد اکیرما یکشوم عافد رپس رارقتسا نارحب» ،(1891)نسحدیس ،ییارخفریم
 .55 هرامش ،1

 جیلخ هلاقم یملع شیامه .«(9115-9115) دیدج قارع لابق رد ناتسبرع و هیکرت یجراخ تسایس ییارگمه لیالد» ،(9191)ابیرف ،یتانق
 .هیردیح تبرت .ناریا .هیردیح تبرت هاگشناد ،سراف

 .نارهت ،ناریا ،(اکیروی) اپورا و اکیرمآ تاعلاطم هسسوم رد ینارنخس .«؟هنایمرواخ رد اکیرمآ یجراخ تسایس» ،(1191)ناج ،رمیاشریم
 .نارهت هاگشناد یسایس مولع و قوقح هدکشناد رد ینارنخس .«15 نرق رد گرزب یاهتردق تسایس زادنا مشچ» ،(1191)ناج ،رمیاشریم

 .نارهت ،ناریا
 .نارهت رصاعم راربا تیاس رد سرتسد لباق .«هنایمرواخ رد درس گنج» ،(4191)نیسح ،هداز ییایربک
 .نارهت رصاعم راربا تیاس رد سرتسد لباق .«لیخد یاهریغتم شقن و ناتسبرع و ناریا طباور هدنیآ» ،(4191)یدهم ،اینرهطم

 .81 هرامش مجنپ لاس یسایس مولع همانلصف،یمالسا نسحم:همجرت،"یسایس مالسا و یمالسا ییارگ داینب"،(1891).ناوریشونا،یماشتحا

 .ناداش تاراشتنا نارهت،"ناریا درکیور و قارع دیدج لئاسم و تالوحت"،(2891).ربکا یلع،یدسا
 .یمالسا یاروش سلجم یاه شهوژپ زکرم،"ناریا درکیور و قارع رد یتینما نارحب و شعاد شزیخ"،(9191).ربکا یلع،یدسا
 .ناریا یملع كرادم و تاعالطا زکرم 5 دلج،"یسایس مولع گنهرف"،(2891).لیعامسا دمحم،یمالسا
 .رصاعم راربا هسسؤم نارهت، روپ یلضف میظع همجرت"15 نرق رد اکیرما ینومژه تردق ربا اهنت" ،(5891).ناج،یربنکیا
 راربا یللملا نیب تاقیقحت و تاعلاطم یگنهرف هسسؤم،(1)هنایمرواخ باتک" هنایمرواخ رد یزاس تلم دنیارف" ،(1891).مساقریم:،مشاه ینب

 .نارهت رصاعم
 .19هرامش یدربهار همانلصف،"کیتلپوئژ تارییغت دیدج قارع"،(2891) .رصان یرماع،یفقث

 هدکشهوژپ تاراشتنا،نایرورس لامک دیس همجرت،" عفانم داضت ای اه گنهرف ییورایور یسایس مالسا و اکیرما"،(5891).زاوف،سیجرج
 .یدربهار تاعلاطم

 .موس لاس،کیتاملپید یرهشمه تشهبیدرا همین"قارع یلخاد یاه یمارا ان لیالد و تردق لادج" ،(2891).قداص دمحم، راکوج
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا،"ناریا و مالسا رب دیکات اب یسایس یایفارغج یرظن یاهداینب"،(5191)رداهب،یعراز
 .حلص تاعلاطم یللملا نیب زکرم،"قارع رد تینما و تلود تیوه هدیچیپ هطبار"،(1191).ثرومهط، یمالغ
 یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد نارهت،داژن یناطلس دمحا همجرت،"هنایمرواخ یللملا نیب طباور"،(1891).سیؤل،تساف
 سیفن راثا"للملا نیب طبلور یاه هیرظن و یزاس تلم یزاس تلود"،(2891).نیشفا،رگرز و یلعلادبع،ماوق
 .یناسنا مولع هعسوت و تاقیقحت هسسؤم تاراشتنا،"هنایمرواخ و ناریا"،(4891).تالاقم هعومجم
 .تمس رشن،نارهت، "یسایس یایفارغج ینابم و لوصا"،(9891)هرد،ردیحریم
 تنواعم،ینامیلس هللادسا همجرت،"هنایمرواخ رد یسایس مظن یزاسزاب و تیعورشم شلاچ"،(5891).نارگید و دمحمرون،یزورون

 .رقاب ماما هدکشناد نارهت:یشهوژپ
 تسایس یشهوژپ تنواعم،"هقطنم یاهروشک و دیدج قارع لباقتم شقن و سراف جیلخ رد تینما و یزاس تابث"،(8891).دومحم، یظعاو

 .(سراف جیلخ و هنایمرواخ تاعلاطم هورگ) یجراخ
 .111ـ215صص ،2891 ناتسبات ،24 هرامش ،دربهار همانلصف ،یاهقطنم یاهشلاچ و داعبا ؛ناریا راهم یژتارتسا ،یدسا ربکایلع
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 ،2891 راهب ،19 هرامش ،دربهار همانلصف  ،ربماتپس 11 ثداوح زا دعب اکیرمآ و ناریا هعزانم یاه هشیر یسررب :اهشقن داضت ،رگزرب ناهیک
 .241 ـ121صص

 1291راهب،51هرامش،دربهار همانلصف،موس ناهج یاهروشکواکیرمآ یللملا نیب یاهمیرحت،یلشکرب نودیرف
 ،9 هرامش ،مهدجیه لاس ،یجراخ تسایس همانلصف ،اهخساپ و اهدمایپ :درس گنج زا سپ ناریا یاهقطنم یتینما تادیدهت ،یفسوی یجاح

 .111ـ141صص ،9891 زییاپ
 لاس ،یجراخ تسایس همانلصف ،ناریا ،یاهتسه همانرب و یعمج راتشک یاهحالس اب هنیمز رد اکیرمآ ینونک دربهار ،ینیسح نیسحریما

 .112ـ892صص ،4891 ناتسمز و زییاپ ،9و 4 هرامش ،مهدزون
 .28 ـ511صص ،2891 زییاپ ،2 هرامش ،مجنپ لاس ،(دیدج یرس) مود تشادرب ،گرزب شلاچ :ناریا یاهتسه عوضوم ،ینیسح یقتدمحم
 ،4891 زییاپ و ناتسبات ،9و4 هرامش ،مشش لاس ،یاهقطنم تاعلاطم همانلصف ،«ییاکیرمآ رشب قوقح و هنایمرواخ ،ناریا» ،نایرکاذ یدهم

 .91ـ85صص
 21ـ8صص،5891،هنایمرواخ کیژتارتسا تاعلاطمو یملع یاهشهوژپزکرم،نارهت،هنایمرواخورشب قوقح ؛نایرکاذ یدهم
 http://www.bbc.co.uk :تیاس زا هتفرگرب ،21/5/1115 ،؟نآ عیرست لماع ای هنایمرواخ حلص دنور عنام ،ناریا ،یدابآدیز دمحا
 .511 ص ،1891ناتسبات ،21عافد همان ،ناریا یلم تینما هزوح رد مرن تردق دربراک زا یشان یاهشلاچ ،کلروپ ینامیلس همطاف

 .51 ص ،1891 ،یمالسا بالقنا دانسا زکرم ،نارهت ،ناریا یمالسا بالقنا یزوریپ زا دعب اکیرمآ و ناریا یاهشلاچ ،یدابعم دیمح
 ،45 هرامش ،زاقفق و یزکرم یایسآ تاعلاطم همانلصف ،زاقفق و یزکرم یایسآ رد نآ راثآ و لییارسا و هیکرت طباور ،یکلم اضردمحم

 .2291 ناتسمز
 ،5 هرامش ،2لاس ،یا هقطنم تاعلاطم همانلصف ،«ناریا یمالسا یروهمج و اکیرمآ یجراخ تسایس رب هرگنک یراذگ رثا» ،عفرا یمیعن نمهب

 .511 ص ،9891 راهب
 ،مهدزون لاس ،یجراخ تسایس همانلصف ،ناریا یمالسا یروهمج اب دروخرب رد هدحتم تالایا یداصتقا میرحت رازبا دربراک ،ینزاون مارهب

 .189ـ154صص ،4891 ناتسبات ،5 هرامش
 زا هتفرگرب ،8115 لیروآ 19 ،2115 لاس یناهج مسیرورت یاهوگلا شرازگ ،اکیرمآ هجراخ ترازو

 .http://www.america.gov :تیاس
 ناتسمز ،4 هرامش ،مهن لاس ،یدربهار تاعلاطم همانلصف،ناریا یمالسا یروهمج یلم تینما و یللملانیب یاهمیرحت،ماف نادزیدومحم

 .182ـ158صص ،2891
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